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Makkum - De plannen voor de aanleg van de
rotonde op de kruising van de Weersterweg en de
Hemmenseweg te Makkum zijn uitgewerkt. Er is
lang over gepraat en regelmatig is het probleem
door velen aangekaart. Ook de kinderen van de
Ark en Plaatselijk Belang van Makkum hebben
vele creatieve ideeën ingebracht. Uiteindelijk is
besloten een rotonde aan te leggen. Van de pro-

vincie is inmiddels bericht gekomen dat zij voor
40% aan de aanleg mee willen doen. De plaats van
de rotonde is bekend en de tekeningen zijn klaar
en het bestek wordt gemaakt. Het is de bedoeling
dat voor de bouwvakvakantie de aanbesteding
plaats kan vinden. Na de bouwvak kan dan
gestart worden met de werkzaamheden en wordt
de oversteek in het nieuwe schooljaar veiliger.

Fries Meren project in Wûnseradiel opgeleverd
Makkum- In de gemeente zijn in het kader van
het Fries Merenproject verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Niet alleen in Makkum
maar ook in Parrega, Tjerkwerd en Allingawier.
Hier zijn verschillende aanlegmogelijkheden
verbeterd. In Makkum was de grootste klus. De
steigers in Makkum zijn breder gemaakt en voldoen aan de huidige eisen. De bruggen zijn nu
op afstand te bedienen en de havenmeesters
kunnen via een monitor kijken wie door de brug
wil varen en wanneer het verkeer weer verder
kan. Het toiletgebouw is volledig vernieuwd en

is wel dat er geen toiletten bij de douche ruimte
zijn. Deze zijn beneden en buiten gesitueerd. De
elektriciteit- en watertappunten zijn vernieuwd
en muntinworpvrij gemaakt. Er is een historische
haven nabij de sluis gekomen en een plaats waar
wachtende schepen aan kunnen meren. Dit is ook
bij andere bruggen gedaan.
De werkzaamheden in Makkum waren later
klaar dan verwacht was en dit kwam door het
Koninklijke bezoek in 2008. Hierdoor werden de
werkzaamheden even stop gezet. Nu ziet alles er
netter uit en wethouder Sinnema en gedeputeerde

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-431000
Fax 0515-431003
s.regnerus@huis-hypotheek.nl

Makku
Bolswa
Snee

www.huis-hypotheek.

Vraag naar onze
eigen woningkrant
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Info
Kerkdiensten
Hemelvaartsdag 21 mei
Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser
R.K. Kerk 9.30 uur gezamenlijke viering te Witmarsum
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum

zondag 24 mei
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

Familieberichten
Wij zijn diep geraakt door het overlijden van

Menno de Vries
Wij wensen de familie heel veel sterkte toe.
Douwe en Marijke
Joke
Frederika en Arjen

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H. de Vries, Koudum

19 maaie 1959 § 19 maaie 2009

Agenda
donderdag 21 mei
Makkum – Boulevard 15.00-18.00 uur
Muziek uit de jaren 60-70
optreden door de Band No Panic

Cornwerd – Rommelmarkt
van 10.00 tot 15.00 uur in Dorpshuis “De Bini

vrijdag 22 mei

Makkum – SES-volleybaltoernooi 19.00 uu
op sportcomplex ‘De Braak”
na afloop muziek van Jelle B. Entree gratis!

zaterdag 23 mei

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Workum

Cornwerd – Kaatsland 11.00 uur
Eerste ledenwedstrijd

Weekenddiensten Wûnseradiel

Makkum – Piramide Holle Poarte bingo
20.00 uur in de bovenzaal

21 mei Hemelvaartsdag
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen,
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
23/23 mei
Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

zondag 24 mei
Makkum – SES-Kaatspartij 11.00 uur
op sportcomplex ‘De Braak”, vanaf 17.00
nagenieten met live muziek van Butterfly

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
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 21-24 mei Tandartspraktijk R.J. Meijering,
Wjuckslach 1,Koudum. tel. 0514-522424
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.0014.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Makkum – R.K. St. Martinuskerk
9.30 uur feestelijke dienst
m.m.v. Mannenkoor “De Flevosanghers”

Snein 24 maaie 2009 fiere wy dat wy
50 jier lyn de lapen gear smiten hawwe en
dat wy noch altyd tige wiis meielkoar binne.
De dei begjint om 9.30 oere mei in fiering
yn ‘e St. Martinus-tsjerke, Kerkstraat 12
yn Makkum. Meiwurking ferliene Pastor
Draisma en it Makkumer Mannekoar
‘De Flevosanghers’.
Jan en Anny Riemersma

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 08.45 tot 09.00 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Stil..
Ontroerd..
Super blij..
Ons tweede wonder..
Een broertje
voor Nienke erbij..

Dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte van onze zoon
en broertje

Uit eigen regio

Makkum – Swan museum o.a. schilderij
pastels en aquarellen van Makkum. Open v
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 u
Slotmakersstraat 2

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april
26 juni, schilderijen van mevrouw E. Boum
Abma. Openingstijden: dinsdag t/m zondag v
10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Expositiekerk in museumd
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Jo
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zond
van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 a
t/m 31 oktober, werken van verschillende kun
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijd
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Haye

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei
september unieke poppenhuizententoonstell
en verkoop handgemaakte artikelen. Geope
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, dins
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Geboren op 13 mei 2009
Hij weegt 3960 gram
en is 52 cm lang

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rh
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonis
reservering, tel. 0517-532198

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

Kees, Marianne en Nienke
Tjeerdema
De kamp 17

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

Uit eigen regio
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Avondvierdaagse
Makkum – In de week van 25-26-27 en 28 mei a.s.
gaan wij weer van start met dit wandelfestijn.
U kunt zich laten inschrijven hedenavond de
20e mei van 19.00 uur in de achterkant van de
Sporthal en de inschrijving sluit om 20.00 uur.
Ook is het mogelijk om zich op de startdag 25 mei
vanaf 17.45 uur in te laten schrijven, alleen dan
wordt het inschrijfgeld  0.50 verhoogd. De start
is voor de 10 km. 18.15 uur en voor de 5 km.
18.25 uur. Voor diegene die één avond niet kunnen
wandelen, is het mogelijk om deze avond op
29 mei in te halen waar dan alsnog de medaille
wordt uitgereikt. Het inschrijfgeld voor de 4
avonden bedraagt: t/m 15 jaar  4.50, 16 jaar en
ouder  5.- en voor 1 avond  3.50. Nogmaals
wijst de commissie er op dat ieder vanaf 10 jaar
dus 11 jaar en ouder de 10 km. gaat wandelen.
Als er problemen zijn wat betreft de 10 km.,
dan kunt u zich altijd melden bij één van de
commissie leden. Vorig jaar waren er bijna 280
wandelaars, wij hopen dat er dit jaar tegen de
300 zijn. Dus begeleiders geeft u zich op vóór
een medaille, zodat wij deze mijlpaal kunnen
bereiken. Wij wensen iedereen heel veel wandel
plezier en hopen dat met de intocht op donderdag
28 mei om ± 20.00 uur op de Kleiweg iedereen
gezond en wel aanwezig zal zijn.
Voor informatie van deze Avondvierdaagse kunt
u terecht op de volgende telefoon nummers:
0515-232259 of 0515-232145.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Milde Yoghurt, literpak...............................1.19
Komijne Kaas, 500 gram...................................................3.99
Leverkaas, pakje 100 gram.........................................99

cent

Wasa Knäckerbrot Goudbruin, 220 gram......1.29 nu 89

cent

Duo Hazelnootpasta, pot 350 gram................van 1.75 nu 1.39
Broccoli, 500 gram................................................nu 99

cent

Mannen Sokken, pak à 3 paar............................................4.95
Dames Sokken, per paar.....................................................1.99

Voor H.B.O. leraren opleiding bloembindster en
Meester bloembindster Ilona Oostenveld uit
Makkum.

Aanbiedingen geldig van do. 21/5 t.e.m. wo. 27/5
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Nieuwe producten bij Koninklijke Tichelaar te Makkum
Makkum - Het was weer eens tijd om iets
nieuws te presenteren en deze keer heeft men het
gezocht in eten en warmte. Dit in tegenstelling
tot vorig jaar toen vakmanschap in luxe gepresenteerd werd. De aardewerk fabriek is het laatste
kunstnijverheidsbedrijf in Nederland en dat vraagt
om uitdagingen. Er wordt weer eens getoond wat
de mensen bij Tichelaar kunnen.
Door atelier NL is een oer-Nederlands servies ontworpen. De klei hiervoor komt uit verschillende
delen van Nederland. Het zijn de plaatsen Grijpskerk, Sopsum, Ochten, Winterswijk, Tegelen en
Brunssum. Al deze gebieden hebben een eigen
klei. Overal is de klei van verschillende samenstelling en dit heeft tot gevolg dat de kleuren na
het bakken ook heel verschillend zijn. Van heel
licht tot rood/bruin. De serviezen kunnen ook

geleverd worden met een decoratie. Alle serviezen
hebben in de gebakken gebruiksvoorwerpen een
stempel van de plaats waar de klein vandaan komt.
Heel bijzonder. Naast het servies heeft Dick van
Hoff een tegelkachel geïntroduceerd. In samenwerking met “Weltevree” is er een bijzonder
mooie kachel ontstaan. De buitenkant is bekleed
met tegels van Tichelaar. Het is een stalen kachel
met warmtevast beton aan de binnenkant en in
verschillende maten. Beide nieuwe producten die
aan de collectie van de Koninklijke Tichelaar
zijn toegevoegd zijn nog proto types. Er moeten
bij het aardewerk nog verschillende fasen in het
bakken bekeken worden. Zo blijkt dat de ene
kleisoort de warmte van de ovens veel langer
vast houdt dan de andere. De kachel is te zien als
u langs de aardewerk fabriek loopt. Binnen
staan de andere modellen en wat zijn ze mooi.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . 6.0

 15.0
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . .

1 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5

 16.0
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . .

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.0

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . 3.0

1 kg fricandeau . . . . . . . . . . . . . 6.5

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . . 5.2

1 kg schouderkarbonade . . . . . . 4.7

Sonja Bakker van Makkum?
Skuzum - Absoluut niet, is het antwoord
van Cecilia Bos-Bosshardt. Sinds kort is Cecilia
officieel gewichtsconsulente BGN. Dit zijn
gewichtsconsulenten van de beroepsvereniging
Nederland. Lijf en Koken heeft een totaal andere
aanpak. Het is het vinden van een balans tussen
gezonde voeding, lijf en stress. Dit allemaal zonder
pilletjes drankjes etc. Veel mensen zien over het
hoofd waarom het hebben van een goed gewicht
zo moeilijk is. Het is vaak frustrerend als het niet
lukt. Belangrijk is waarom je methode niet helpt.
Waarom eet je en wanneer? Wat voor plaats neemt
eten in je leven in. Er wordt vaak heel geconcentreerd gekeken naar wat je eet, maar niet waarom
je eet. Een wonderdieet bestaat niet. Vaak zijn
mensen al heel lang aan het lijnen en krijgen ze
eerder te weinig binnen dan te veel. Hierdoor gaat
je spijsvertering trager werken en alle extra’s die
je dan binnen krijgt, komen dubbel aan.
Cecilia studeerde 10 jaar geleden af als creatief
therapeute en begon jaren later een catering

bedrijf. Daarnaast heeft ze twee kinderen en ze
ervaart zelf dat tijdens extra drukte emotie eten
zomaar gebeurd. Ze weet ook heel veel over
ondergewicht en ze besloot weer een studie op te
pakken en nu staat ze geregistreerd als gediplomeerd voedingsconsulente. Vanaf volgende week
zal ze van 9.15-12.00 uur zitting hebben in het
consultatie bureau aan de Bleekstraat op dinsdagmorgen. Het is mogelijk om ook thuis coaching te
krijgen. De folder van voedingscentrum en praktijkkeuken “lijf en koken” ligt op vele plaatsen
en hierin staat alles wat Cecilia te bieden heeft
en dat is heel veel. Er zijn veel ziektekosten verzekeringen die de hulp van Cecilia vergoeden.
Cecilia Bos-Bosshardt
Gediplomeerd voedingstherapeut,
gewichtsconsulent, voedingscoach,
creatief therapeut, kooktherapie,
kok en stresscounselor.
Dorpsweg 4 8755 JH Idsegahuizum.
Tel 06-53665564

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . 7.0

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.0

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . 3.5

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . 4.2

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . 10.5

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . 4.2

5 zigeunerschnitzels . . . . . . . . . 3.5

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . 3.5

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Kerk en Recreatie Holle Poarte
Makkum - Zondag 31 mei 2009, 1e Pinksterdag
starten wij weer met onze kerkdiensten op de
Holle Poarte. Voorganger in deze dienst is dhr.
P. Speelman uit Folsgeare en medewerking
wordt verleend door ons plaatselijk mannenkoor
“De Flevosanghers”. De dienst begint om 9.30 uur
en is voor dit seizoen verplaatst naar de bovenzaal van het restaurant in de piramide. Na de dienst

kunt u nog, onder het genot van koffie of thee, even
gezellig napraten. Tot en met 23 augustus is er elke
zondag een dienst met verschillende sprekers en
met medewerking van koorzang of solisten. Dit
alles in een ongedwongen en recreatieve sfeer.
Wij als commissie nodigen u van harte uit.
Commissie, Kerk en Recreatie Holle Poarte.

Oproep voor filmmateriaal
Makkum - Wie heeft er nog filmmateriaal
van Makkum en omgeving. In samenwerking
met stichting Ald Makkum gaan Visserijdagen
Makkum proberen een expositie samen te stellen

lange termijn). Dus heeft u nog filmpjes (8mm/
16 mm), video’s en dergelijke op zolder liggen,
thuis of bij pake en beppe, schroom niet het in
te leveren bij Daan Schalm, Wijting 32, tel.

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

AFHAALMENU
voor MEI
 Kip in pikante gembersaus
 Ajam Pangang
 Pisang Goreng
 Witte Rijst
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BAS ZIJP
aardappel - Groente Fr u i t h a n d e l
Wij staan zaterdag
op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat
Goudgele Andijvie
1 pond voor maar . . . . . . . . 0.40
Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor . . . . . . . . 1.00
Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar . . . . . . . . 0.50
Verse Hollandse komkommers
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.30
Lekkere Elstar appels
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85
Bij besteding boven  5.-,
10 grote eieren voor . . . . . . 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Als het net
ev
en

a

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl
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Bedrijven terrein Papiermolen
Witmarsum - Tijdens de commissie vergadering
in Witmarsum waren de bewoners van de
Papiermolen allen aanwezig omdat zij van mening
zijn dat ze door de gemeente niet gehoord worden.
Toen het bedrijventerrein de Papiermolen aan de
orde kwam waren allen van mening dat zij geen
bezwaar hadden en geen tegenwerking zouden
geven voor de plannen. Wel wilden ze graag bij
de ontwikkeling betrokken worden. Nu na enige
tijd blijkt dat ze niet serieus genomen worden.
Namens de bewoners deden dhr. Davidson en
mevr. Smit het woord. Volgens mevr. Smit liggen
er nu plannen die niet reëel zijn. Er komt een
nieuwe fietsbrug, deze is privé en een fietspad over
particulier terrein. Zij wees de commissieleden
op het feit dat hier bij Makkum en mooi stukje
natuur gebied ligt en hier moet men kritisch naar
kijken. Aan Dhr. Davidson werd het advies
gegeven, zijn huis verkopen, meewerken of een
bezwaarprocedure starten. De plannen leken goed
en besloten werd mee te werken. Toch blijkt er
een addertje onder het gras te zitten nu blijkt dat
de bewoners een 9 meter hoge stalen kolos voor
hun deur krijgen. Zij vragen dan ook verplaats
de volkstuinen naar de slootkant en zet de kolos
nabij de rondweg en niet andersom.
De bewoners hebben overleg gehad met de
directeur van Bergsma en deze is van mening
dat het mogelijk moet zijn, maar zegt tevens dat
de nieuwbouw in Venlo nu aan de orde en
Makkum niet direct uitgevoerd zal worden.
Tevens heeft Davidson bij het bestuderen van
alle plannen en tekeningen groffe fouten ontdekt

en vraagt men zich tevens af nu 1 januari 20
geweest is, wat er met de boerderij van Gen
gebeurt, omdat de akte tot deze datum liep.
zo zijn er vele vragen en vinden de bewoners
er geen communicatie met de gemeente moge
is omdat men geen of onvoldoende antwoord
op de vragen krijgt. Wethouder Boersma ge
uitleg, geen antwoorden. Als er geen reden
realisatie is zal het contract van de gemee
met Genee ontbonden worden. Hij vraagt zich
of hier emotie of reden tot het krijgen van m
geld achter deze opmerking zit. Verder geeft
de nodige uitleg over het plaatsen van bedri
woningen op het terrein en haalt hierbij het vo
beeld van de woning van Kooi aan. Uit een te
visie programma is gebleken dat dit ge
bedrijfsruimte is, maar een woning. Geen vo
beeld en ook geen vraag van de bewoners van
Papiermolen.

Iedereen wil graag werkgelegenheid in Makk
houden en dus ook Bergsma. De PvdA heeft n
de vraag wat er nu eigenlijk voor concrete a
vragen vanuit het bedrijfsleven liggen. Dit blijk
principe alleen Bergsma te zijn. Anderen hebb
alleen belangstelling getoond en er is dus ni
concreet. Opvallend is verder dat vanuit het coll
de opmerking komt dat de volkstuinen eigen
niet passen in het beeld en er niet uit zien.
bewoners van de Papiermolen zijn het hier absol
niet mee eens en gaan zeer teleurgesteld n
Makkum. Zij hebben weer eens geen antwoord
op hun vragen gehad.

Cliënten Zorgcentrum Avondrust naar de “Ark van Noach
Makkum - Op 12 mei bracht een groep van 11
cliënten en vier begeleiders een bezoek aan de
“Ark van Noach“, die aan de Houkeslootpromenade in Sneek lag aangemeerd. We arriveerden
daar rond 14.15 uur. Bij binnenkomst werd ons
door een medewerkster verteld waar we wat
konden vinden en ieder kreeg een folder mee,
met allerlei informatie over de “Ark van Noach“.
Wist u dat Johan Huibers, uit Broek op Langedijk,
de Ark van Noach heeft nagebouwd? De volledige
bouw 16 maanden heeft geduurd? De ark 70 meter
lang, 9,5 meter breed en 13 meter hoog is? Er
was van alles te zien, natuurlijk de vele dieren

die Noach op de ark moest meenemen, wa
schilderingen die bijbelse verhalen lieten zien
men kon in de filmzaal een film bekijken,
verhaal van de zondvloed. Na in het restaur
nog even een hapje en een drankje te hebb
genuttigd, vertrokken we weer richting Avondr
Het was een mooie ervaring.
Hebben we misschien uw interesse gewekt?
De “Ark van Noach“ is nog t/m 03 juni in Sn
te bezichtigen, van maandag t/m zaterdag v
09.30 tot 17.00 uur. Voor meer informatie kun
ook terecht op het volgende internetadr
www.arkvannoach.com

Klimaatstraatfeest in Tjerkwerd
Tjerkwerd - De Waltaweg in Tjerkwerd heeft de
beste burenactie Friesland gewonnen. Zij willen
graag aan de van Waltaweg energie besparende
maatregels. Het voetpad om het Skieppefjild zal
voorzien worden van Led verlichting evenals de
noodverlichting van het dorpshuis. Er wordt een
schemerschakelaar geplaatst met een aanspringtijd van 15 minuten. Zaterdagmiddag kwamen
gedeputeerde Hans Konst en milieu directeur Bert
van der Molen de prijs van  5000,- aanbieden
op het schoolplein. De kinderen hadden allen een

ziening en de zonnebloemen kwamen hier v
daan, dus tevens een bijdrage van Tjerkwerd a
een goede wereld.

Wethouder Rein Boersma kon namens
gemeente nog eens  1750,- aanbieden om a
wensen te vervullen. Hij wees de aanwezige oud
en kinderen op het belang van een goed en scho
milieu en zeker de kinderen hiervan overtuig
is van groot belang. Van dhr. Huitema kregen
gedeputeerde en milieu directeur en wethou
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Brand in Wons?

“Het zal je eigen kin
maar zijn”
Kwaliteit rij-instructeurs daalt
door amateuropleiders

De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen (VV
waarschuwt voor een vermindering van de kwali
van rij-instructeurs. Omdat er een tekort aan
instructeurs is gaan rijscholen steeds vaker z
mensen opleiden. Maar volgens de vereniging mis
rijscholen de kennis en de ervaring om rij-instructe
goed op te leiden, met alle negatieve gevolgen v
de verkeersveiligheid van dien.

Internationaal Folkloristisch Dansfestival 2009

De afgelopen jaren zijn diverse gelukzoekende
scholen begonnen met het aanbieden van
opleiding tot rij-instructeur. Boeken zijn v
gekopieerd en de instructeurs die les gev
beschikken over onvoldoende kennis en ervari
Dat de opleiding bij die rijscholen niet goed
georganiseerd blijkt uit het grote aantal klach
dat bij de VVB is binnengekomen. Klachten g
over lage slagingspercentages, slechte begeleidi
lesuitval en ondeskundige rij-instructeurs. De V
gaat vanaf nu de klachten bundelen. Gijs Kantelb
voorzitter van VVB: “Gedupeerden gaan wann
ze benadeeld zijn op internet zoeken naar een g
en gerenommeerd opleidingsinstituut. Vaak heb
ze de opleiding van te voren al betaald of is di
voldaan door het UWV. Dan is het dus te laat. H
geld, zo’n 5.500 euro, krijgen ze niet terug en z
ze zich dus genoodzaakt om de opleiding, vaak zon
succes, te vervolgen of er zelfs mee te stoppen.
opleiding wordt aanzienlijk duurder door het gr
aantal herexamens dat ze af moeten leggen
gevolg van het slechte onderwijs. Een herexam
kost al snel 300 euro.” De VVB waarschuwt n
uit eigenbelang. Volgens Kantelberg gaat het
het algemeen belang. “Als je eigen kind rijles kr
van een slecht opgeleide instructeur, dan heeft
daar zijn hele leven last van. Met alle gevaren
dien voor dat kind en de verkeersveiligheid in
algemeen. Het zal je eigen kind maar zijn,
onveilig de weg op gaat en een gevaar is v
anderen. Aspirant-instructeurs moeten daarom n
kijken naar de dichts bijzijnde opleider. Ze moe
kijken naar kwaliteit. In hun eigen belang en in
belang van verkeersveiligheid.” Volgens de V
zou een erkenningsregeling een oplossing zijn, m
de overheid beroept zich op vrijheid van onderw
en kan en wil -tot grote spijt van de VVB- blijkb
geen opleidingsinstituten erkennen. Kantelbe
“Dit is een gemiste kans. We zijn in overleg gew
met het ministerie en men had er oren naar.
ineens wordt het zonder opgaaf van reden van t
geveegd. Een erkenningsregeling komt de kwali
van de opleiding ten goede en verbetert dus de v
keersveiligheid. Ik dacht dat dat item belang
was voor de minister.”

opgericht en heeft al aan diverse prestigieuze dansfestivals haar medewerking verleend, zoals in
Amerika en het Midden Oosten. De groep bestaat
uit meest studenten, liefhebbers van de Turkse
traditionele dans, zang en muziek. Deze komen uit
diverse delen van Turkije en zijn gebaseerd op een
rijke folklore met veel dynamisch voetenwerk en
prachtige nationale kostuums. Ook onze zoektocht
naar gastgezinnen voor onze buitenlandse gasten is
weer begonnen: hebt u belangstelling om buitenlandse ervaring op te doen, dan kunt u contact

Over de VVB
De Vereniging VerkeersVeiligheidsBelangen is
vereniging voor instituten die opleiden tot
instructeur. Het doel van de vereniging is het v
hogen van de kwaliteit van de opleidingsinstitu
en de gegeven opleidingen. De leden zijn uitger
met de meest recente onderwijsleermiddelen
hanteren de VVB-opgeleide instructeurs
modernste onderwijstechnieken. Het lidmaatsc
van de VVB dient de klant te garanderen dat
opleiding en het examen nauw op elkaar zijn af

Wons - Op donderdagmorgen 14 mei stapten er
zomaar twee brandweermannen de J.C.P. Salverdaskoalle in Wons binnen. Er was gelukkig geen
brand in school, wel werd er in gr. 1 en 2 gespeeld
en gewerkt n.a.v. ‘de brandweer’ een project van de
bibliotheek in Makkum. De kinderen werden uitgenodigd om mee te rijden in een echte brandweerauto en dat lieten ze zich natuurlijk geen twee keer
zeggen. Met de (zelfgemaakte) brandweerhelmen

(eigen foto)
op gingen we op weg naar de brandweerkazerne
alwaar we uitleg, demonstratie en een rondleiding
kregen van brandweerman Gelf en brandweerman
Sjoerd. Iedereen mocht even spuiten met de brandweerspuit, we hoorden naar het geluid van de sirene
en veel te snel was het al weer tijd om terug naar
school te gaan, wel weer met de brandweerauto.
Super. Wat een belevenis, wat een ervaring.
Bedankt brandweermannnen!!!

Alphahelpende Tineke Bakker Koopmans:
“Het is eigenlijk heel gevarieerd, je maakt van alles mee.”
Als alphahelpende ondersteun je bij dagelijkse of
wekelijkse huishoudelijke werkzaamheden die de
klant niet meer alleen kan doen. Vroeger heeft Tineke
ook voor de Thuiszorg gewerkt, maar toen heette
het nog anders, en later heeft ze het werk als alphahelpende weer kunnen oppakken. Tineke: Ik kon het
goed combineren met de kinderen. Als zij naar
school waren om half negen, kon ik gaan werken en
als ze thuiskwamen was ik ook weer thuis. Dus een
ideale situatie. Je werkt drie uur voor een cliënt.
Dat kan bijvoorbeeld van 08.30 uur tot 11.30 en /of
van 12.30 tot 15.30 uur. Eigenlijk kan je het zelf in
overleg met de cliënt indelen. En met Thuiszorg
Zuidwest Friesland regel je hoeveel klanten je hebt
en dus hoeveel uur je in totaal werkt. Uiteindelijk
komt het er op neer dat je veel vrijheid hebt om je
werkuren en werktijden in te vullen.”
Verschillende cliënten
Tineke heeft een aantal vaste cliënten. “Je bouwt

Bolsward - De winter is voorbij en de eerste krokussen staan alweer in bloei. Een goede voorbode dat
alles weer opnieuw gaat beginnen. Niet alleen de
natuur gaat weer van start, maar ook de activiteiten
voor het Internationaal Folkloristisch Dansfestival.
Binnenskamers is al veel werk verricht en zijn er
diverse aanvragen van dansgroepen bij de organisatie
binnengekomen met de vraag of zij geplaatst konden
worden voor het komend jaar in het programma dat
plaats zal vinden van 24 tot en met 27 juni 2009.
Groepen uit Kenia, Colombia, Spanje (Baskenland),

een relatie op met je cliënten”, vertelt Tineke. “Je leert
de cliënten kennen en weet wat je van elkaar kunt
verwachten. Vertrouwen is natuurlijk ook heel
belangrijk. Je komt bij verschillende mensen over
de vloer en je maakt van alles mee en je leeft met
hen mee. Eigenlijk is het daardoor heel gevarieerd
werk. Ikzelf heb een voorkeur om te werken bij
ouderen, maar je kunt ook aangeven dat je in
gezinnen wilt werken. Ik moet zeggen dat al mijn
cliënten blij zijn als ik weer langskom. Natuurlijk
vinden ze het fijn dat daarna het huis dan weer
schoon is, maar ze vinden het ook heel gezellig.”
Vakantiewerk
Ook in de vakantieperiode is het mogelijk om als
alphahelpende aan de slag te gaan. Als u interesse
hebt om als alphahelpende aan het werk te gaan
kunt u kijken op www.thuiszorgzwf.nl of bellen
met Thuiszorg Zuidwest Friesland, telefoon:
(0515) 461 100.
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Programma 23e Sport en Evenementen Stichtin
22, 23 en 24 mei
Makkum - Ook dit jaar organiseert de SES na
Hemelvaartsdag weer een sportief weekend met
na afloop van iedere activiteit gezellige muziek
in de feesttent. De festiviteiten vinden wederom
plaats op “de Braak”, het terrein van Voetbalvereniging Makkum.
Zo beginnen we op vrijdag 22 mei om 19.00 uur
met het volleybaltoernooi. ± 15 teams van minimaal 6 personen, met in ieder geval 2 dames
strijden om de eer. Na afloop kunnen de voetjes
van de vloer op de muziek van Jelle B. Jelle B.
weet samen met zijn gitaar iedere zaal op zijn
kop te zetten! De entree is gratis.
Op zaterdag 23 mei vindt traditiegetrouw het
Horecaveldvoetbaltoernooi plaats vanaf 11.00 uur.
Er zal dit jaar weer 7 tegen 7 worden gespeeld
op een half speelveld, er zullen 15 teams aan
het toernooi meedoen. Er zal onder leiding van
officiële KNVB scheidsrechters sportief worden
gestreden om de wisseltrofee die vorig jaar is
gewonnen door de Voetbalkantine. ’s Middags is
er stemmingsmuziek van DJ Cees Jaspers.
’s Avonds “De Nacht van Makkum” van 22.00 tot
2.00 uur. DJ Maarten, De Lawineboys & Double
DJ’s zullen de feesttent op z’n kop zetten!
DJ Maarten feest, beest, zingt en springt. Zijn
“uitgaans” punt is dat iedereen even lekker de
dagelijkse zorgen kan vergeten, daarom maakt
DJ Maarten er met zijn muziek een groot feest van.
De Lawineboys zijn bekend geworden door het
tv-programma “Uit Je Skihut” dat hen 4 weken
lang volgde tijdens hun werkzaamheden in
Oostenrijk. “Wat zullen we drinken”, de single
van dat moment, was daarna overal te horen.
Inmiddels hebben de Lawineboys menig Party
Hit op hun naam staan.
- “Als We Gaan” (dan gaan we met z’n alle)

Nico Morien v.o.f.

- “In De Blote Kont”
(een samenwerking met Mooi Wark & DJ R
- “Over 100 Jaar”
(Door 538 verkozen tot beste Après Ski Hit 20

Jeroen Stabel en Robbie van Rijt vormen
feestduo Double DJ’s. Al jarenlang weten zij
verschillende partijen de feestplaten aan elk
te draaien. In 2008 brachten zij een carnavalshit
met als titel “Zwaai eens even naar mijn vogelt
Deze werd door Edwin Evers van Radio 538
geroepen tot de carnavalsplaat van 2008!
De entree voor deze feestavond is  10,wanneer je vóór 22.30 uur in de tent bent, krij
2 consumpties gratis! Dit jaar zijn er ook heerli
tropische cocktails te verkrijgbaar!

Op zondag 24 mei is er vanaf 11.00 uur Kaat
voor heren & dames van 14 jaar en ouder
inleg bedraagt  3,- per persoon en er zijn o
dit jaar prachtige prijzen te winnen. Opgave
mogelijk via de lijsten in de kaatskantine of
zaterdagavond 23 mei in de feesttent of bij Ge
Wijma (tel.nr. 231520).
Ook is er aan de kleintjes gedacht, vanaf 14
tot 16.00 uur zal Clown Noni optreden in
feest-tent. Het SES weekend wordt tradition
afgesloten met gezellige matineemuziek dit j
wederom van “Butterfly”. De entree is gra
Deze band weet zowel jong als oud de dansvl
op te krijgen met hun veelzijdige muziekreperto

Het bestuur van de Sport- en Evenemen
Stichting hoopt er samen met alle vrijwillig
weer een prachtig weekend van te maken.
ziens op / rond het voetbalterrein “De Braak”
Makkum. Onder de 16 jaar zal er geen alco
worden geschonken, bovendien geldt er in
feesttent een rookverbod. Voor meer informa
kijk ook op de website: www.ses-makkum.nl
Het SES bestuur.

Wandeling rondom Pingjum

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES
TAAL
BIJ ONS TO
D
AUTO ONDERHOU

Pingjum/Arum - We willen u graag uitnodigen
voor een wandeling over de Pingjumer Halsband op Hemelvaartdag 2009 (donderdag 21 mei).
De noordelijke route van deze Middeleeuwse
dijk is dankzij de aanleg van een nieuwe brug
namelijk geheel te bewandelen. We starten om
negen uur ‘s ochtends bij de bietenopslag aan
de Griene Dyk tussen Pingjum en Arum.
Tijdens de wandeling zullen we de nieuwe brug
in de Halsband officieel in gebruik nemen.
Bovendien plaatsen we bij de brug een zitbank,
gemaakt en aangeboden door de heer Willem de
Haan. Via de Pingjumer Halsband, de Blokken
en de Zandweg komen we uiteindelijk uit bij de
nieuwe fietsbrug over de N31. Geheel toepasselijk

De Pingjumer Gulden Halsband is de uit
geschiedenis overgeleverde benaming van
dijkring van zo’n 15 km lengte rond Pingju
Deze dijkring werd in de elfde eeuw aangele
om de Marne te bedijken en het land rond
Pingjum te beschermen tegen overstroming
Dit unieke fenomeen is nog altijd goed te h
kennen in het landschap.

In de projecten “Oude paden nieuwe wegen”
“Waddenwandelen” willen we oude paden in
herstellen en zo de regio aantrekkelijker mak
voor wandelaars. De aanleg van deze brug
mogelijk geworden dankzij bijdragen v
Plattelânsprojekten Noardwest Fryslân en
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Kleintje Leugenbollepop
samen met Slag om Makkum
Makkum - Net als vorig jaar organiseert Stichting
Leugenbollepop een festival met meerdere bands
na afloop van de Slag om Makkum, de jaarlijkse
roeiwedstrijd in Makkum. Op de haven in Makkum
staat 6 juni een tent waar de roeiers en aanhang
’s middags gebruik van maken en ’s avonds zullen
hier een aantal bands optreden.
Het doel van Kleintje Leugenbollepop is om bands
met Makkumer wortels een kans te geven op te
treden. Er wordt op dit moment druk gewerkt
aan de line-up. Later in deze krant meer hier over.
Makkum en omgeving telt voldoende muzikale
inbreng. Talent wat haar opmaking heeft gemaakt
op Leugenbollepop op het Plein blijft niet heel
lang onopgemerkt. Zo ontstaan er door de jaren
heen telkens weer nieuwe bandjes. Dit jaar richt
de organisatie haar peilen op jong talent met
eigen muziek maar ook op gerenommeerde top100 formaties die de sfeer er goed in brengen.
Het beloofd een mooie avond te worden aan de
waterkant en een toegankelijk feest voor bewoners
en toeristen. Houd de posters en de krant in de
gaten voor 6 juni, Kleintje Leugenbollepop!
Stichting Leugenbollepop Makkum.

Collecte epilepsiebestrijding
In de week van maandag 25 tot en met zaterdag
30 mei gaan ruim 30.000 vrijwilligers op pad om
te collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds.
De Macht van het Kleine. Het thema is voor deze
week is: “Epilepsie maakt geen onderscheid, u
wel?” De opbrengst van de collecte is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met
epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen
blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de
collectanten in de week van 25 mei voor een
vrijwillige bijdrage aan de deur.

Kledingactie
Mensen in Nood
Franeker – De kledingactie voor Mensen in Nood,
die op 25 april werd gehouden heeft maar liefst
6500 kg opgeleverd. De organisatie van Mensen
in Nood (Sam’s Kledingactie) laat weten iedereen zeer dankbaar te zijn voor de bijdragen aan
dit prachtige resultaat. In september zijn de vrijwilligers opnieuw paraat om weer kleding in te
zamelen. Tot die tijd kan kleding gebracht worden
bij containers die bij de R.K. kerk staan. Deze
worden zeer regelmatig geleegd, zodat er voldoende capaciteit is. De kleding wordt na sortering

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!
Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda,
Jose, Gethy en Lieuwe

Bianca en Femmy

Simon Stijlstraat 5
8861 CH Harlingen

Corn. Douwesstraat 1
8881 CL Terschelling West
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Expositie Anke Tjalsma

Exmorra - Van 15 mei tot 30 juni expose
Anke Tjalsma haar schilderijen in Centr
Wilgenhoeve in Exmorra. Wat 9 jaar geleden
begonnen als uitdaging om met verf en pens
te experimenteren heeft inmiddels geresulteerd
een boeiende collectie schilderijen. Het spee
gebruik van vormen en de overwegend vroli
kleuren weerspiegelen het plezier waarm
Anke schildert. Met de stap om nu haar doek
tentoon te stellen wil Anke graag anderen ins
reren om hun eigen creativiteit te ontdekken
zelf ook ‘uit de verf’ te komen. Anke: ‘Het sch
pen van iets nieuws in vormen en kleuren he
voor mij een religieus element. Het verbind
met schoonheid is voor mij het verbinden met
Goddelijke. Ik maak wat mij aanspreekt, uitda
of ontroerd en laat me daarbij graag inspire
door andere kunstenaars.’ Bel voor een afspr
Centrum Wilgenhoeve, telefoon 0515-575
of mail naar info@centrumwilgenhoeve.n
www.@centrumwilgenhoeve.nl

Suydersee Kuiertocht

Workum – Zaterdag 30 mei (pinksterweeke
organiseert de IJsclub Workum weer de Suyd
see Kuiertocht. Deze zal net als afgelopen ja
starten en finishen bij sporthal De Rolpeal
Workum. De tocht wordt dit jaar voor de ach
keer gehouden en gaat via de Aldedyk, Koudu
Galamadammen, voetpad de Morra, Molkweru
Hindeloopen en over de zeedijk weer richt
Workum. Als de tocht is volbracht heeft men
km afgelegd en zal een ieder de fraaie meda
ontvangen. Inschrijven kan via de website v
de ijsclub Workum, www.ijsclubworkum
De mogelijkheid te starten is van 8 tot 10
’s morgens en de eindcontrole sluit om 17.00 u

Cursus Borstvoeging

Ford Focus 2.0-16V
Ralley Edition,5drs,Airco,
cruisecontrol,Radio-cd,achterspoiler,
LM.velgen,cpv+afst.bed
54 dlm bj 2006

uniGar Horjus
*
*
*
*
*
*
*

Onderhoud en reparatie van uw auto
airco service ;onderhoud en reparatie,
Uitlijncomputer voor 4 wiel uitlijning.
testapparatuur voor motordiagnose.
Apparatuur voor APK,viergastest en roetmeting.
Remmentestbank voor controle van de remmen.
Inbouw van accesoires,telefoon,radio,navigatie
cruisecontrol,alarm etc..
* raam reparatie en vervanging

Nu  12.950,-

*
*
*
*
*
*

schade taxatie en reparatie met vervangend vervoer.
Breed assortiment onderdelen en accesoires.
Levering winterbanden,ook complete sets incl velgen.
Bovag Mobiliteits garantie.
Dealer F1 powerbox ,voor meer vermogen en hoger koppel.
Ruim assortiment occasions,aflevering met beurt,apk,
nationale autopas en vanaf 4500 euro 6 mnd bovaggarantie.
* zoekt U een specifieke auto dan kunt U een zoekopdracht
plaatsen en wij zoeken de gewenste auto voor U op.

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl

Sneek - Thuishotel organiseert een cursus Bo
voeding in Sneek op donderdagochtend 4 en
juni 2009 van 9.00 tot 11.00 uur. Deze cur
bestaat uit 2 bijeenkomsten en wordt gegeven d
een wijkverpleegkundige. Aanstaande moed
en ook vaders zijn van harte welkom. Opgave v
de cursus kan bij Thuishotel, tel: 0515 461 2
of surf voor meer informatie en aanmelding n
www.thuishotel.nl of mail naar info@thuishotel
Thuishotel is een onderdeel van Thuisz
Zuidwest Friesland. Dit thema volgen is
mogelijkheid om u voor te bereiden op het gev
van borstvoeding. De volgende onderwerp
worden besproken zoals: de baby aanleggen
de borst, hoe vaak per dag kun je aanleggen, vo
en nadelen van borstvoeding, rust en ontspanni
lichamelijk contact met de baby, stuwing, bo
voeding kolven, bewaren van borstvoeding
teruggaan naar de werkkring. In het begin is
wel even wennen met een baby. Meestal gaat
geven van borstvoeding vanzelf en soms kan
een beetje tegenzitten. Het is goed om van te vo
te weten hoe het kan gaan en dit te besprek
tijdens deze cursus. Dat geeft vertrouwen en
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Oeds van Dijk ledenpartij heren en dames

(eigen foto)

Makkum – Zondag 10 mei jl. vond de eerste
ledenpartij van dit kaatsseizoen plaats. Mede
door het prachtige weer was er veel publiek. De
prijzen bestonden vandaag uit eretekens en
waardebonnen aangeboden door de sponsor
Familie Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide
sponsors hartelijk bedankt !
Verslag Heren:
Ondanks het feit dat er slechts zeven deelnemende parturen gevormd konden worden, werd
er deze dag toch ook een verliezersronde gekaatst.
Op de valreep viel Herman Nota in voor (de dag ervoor geblesseerd geraakte) Jacob (B). v.d. Weerdt.
In de eerste omloop was er één partij met ‘alles
aan de hang’. In deze partij kaatsten het partuur
van Hayo Attema, Peter Bootsma en Leo Nauta
tegen het partuur van Michiel Scheepvaart, Piter
Genee en Herre Stegenga. Een kwaadslag van
Piter betekende aldus de overwinning voor het
partuur van Hayo. Vervolgens troffen zij in de
tweede omloop het partuur van Sander Rinia,
Germ v.d. Meer en Herman Nota, die een staand
nummer hadden in de eerste omloop. Opnieuw
hing er een staand van 5/5 aan de telegraaf, maar
dit keer was de winst voor het partuur van Sander
Rinia doordat Herman een zitbal gaf. Het leverde
gelijk een finaleplaats op. Het partuur van Daniël
Kleiterp, Egbert v.d. Veen en Willem Griek had in
de eerste omloop weinig moeite met het partuur
van Jan Hiemstra, Sietse Lenters en Harry v.d.
Weerdt, het werd 5/1 – 6/4. Moeilijker werd het
in de tweede omloop, waarin zij moesten aantreden
tegen het partuur van Jan-Ruurd Amels, Feike
Melchers en Rommert Tjeerdema. Uiteindelijk
werd het 5/4 – 6/4 voor het partuur van Daniël,
zodat zij hiermee de andere plek in de finale
veilig stelden
In de verliezersronde troffen de parturen van
Michiel Scheepvaart en Jan Hiemstra elkaar. Jan,
Sietse en Harry wonnen met 5/3 – 6/0 en waren

tuur van Jan-Ruurd). Het partuur van Michiel
pakte de winst in deze finale met 5/3 – 6/6.
Zo doet het merkwaardige feit zich voor dat het
partuur van Jorn, Uilke en Rintje na op deze dag
twee keer verloren te hebben toch in aanmerking
kwam voor de tweede prijs in deze verliezersronde!
Terug naar de winnaarsronde, waar in de finale
de parturen van Sander Rinia en Daniël Kleiterp
met elkaar de strijd aangingen. En een strijd
werd het. Soms laaiden de emoties hoog op,
maar men bleef sportief en bood het publiek een
spannende finale. De telegraaf liet een stand van
5/5 – 0/6 zien, wat betekende dat het partuur van
Daniël, Egbert en Willem de kransen binnen
haalde. Tot koning van deze partij werd Daniël
Kleiterp uitgeroepen.
Uitslagen: Heren winnaarsronde:
1. Daniël Kleiterp (Koning), Egbert v.d. Veen
en Willem Griek.
2. Sander Rinia, Germ v.d. Meer
en Herman Nota.
Heren verliezersronde:
1. Jan Hiemstra, Sietse Lenters, Harry v.d. Weerdt.
2. Jorn Adema, Uilke Tuinier, Rintje Melchers.
Verslag Dames:
De dames gingen ook weer los. Er was een poule
van twee met hierin 3 partuurs.
Poule A:
1. Jikke Bergsma, Geartsje Haijtema
en Jet Wijnja.
2. Geertina Nota, Hieke Bootsma
en Christine Cuperus.
3. Janet Nota, Corine Veltman en Tineke Faber.
Poule B:
1. Tinet Tigchelaar, Willy v.d. Velde
en Japke Vlasbloem.
2. Hilde Lutgendorff, Anne Jaspers
en Greetje Rinia.
3. Vollie Oostenveld, Mieke Tilburgs

Laminaat op de vloer?

Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885
specialist
in woninginrichting

pag. 13 MAKKUMER BELBOEI - 20 mei 20

Oeds van Dijk ledenpartij Jeugdleden
Makkum - Het kaatsseizoen is weer van start
voor de jeugd. Enkele jeugdleden hadden nog
niet getraind, Maar stonden vol goede moed op
het veld. Bij de welpen stonden 5 partuur op de
lijst. Er werd in een poule gekaatst dus vol aan
de bak voor deze jonge kaatsers. Alwin en Anna
wonnen de eerste 3 partijen en stonden als eersten
inde finale, maar tegen wie. Ype en Jelien wonnen
één partij en verloren er drie. Kim en Lars W.
wonnen ook één partij. Rik en Elma wonnen net
als voorgaande parturen ook één partij. Boukje en
Lars O wonnen drie partijen en mochten het dus
opnemen tegen Anna en Alwin. In het begin ging
het gelijk op maar Anna cs wonnen met 5-3 6/0.
Uitslag:
1. Anna Jantsje Bosma en Alwin v/d Weerdt.
2. Boukje Bosma en Lars Onrust.

Bij de pupillen/schooljeugd stonden 8 tweetallen
op de lijst. Zij kaatsten in 2 poules. In poule
verloren Sybe Jan en Kim al hun partijen. Herre
en Ilse wonnen 2 partijen. Dit deden ook als
Christiaan en Lisanne en Jurre en Silke. Jurre cs
waren met 19 eersten de winnaars in deze poule.
In poule 2 was het minder spannend. Sanne en
Tjebbe verloren al hun partijen. Elisa en Eelke
wonnen 1 partij. Rina en Iwan wonnen 2 partijen.
Winnaars in deze poule waren Nynke en Jouke.
De finale tussen Jurre cs en Nynke cs was zeer
spannend maar op de stand 5-5 6/2 waren de
kransen voor Jurre en Silke.

Gymnastiekmedaille
voor Lysbeth v.d Zee

Uitslag:
1. Jurre Rinia en Silke Bruinsma.
2. Nynke de Jong en Jouke Vlasbloem.

SRV Gebr. De Boer – kaatspartij Exmorra/Allingawier
Exmorra - Donderdag 30 april jl. om 9.00 uur
werd het kaatsseizoen in Exmorra/Allingawier
traditioneel geopend met de “Koninginnedag
kaatspartij” welke al sinds 2001 wordt gesponsord
door SRV gebroeders de Boer uit Makkum. Er
hadden zich maar liefst 29 kaatsers en kaatsters
aangemeld. De lijst bestond uit een 10-tal parturen
en er werd gespeeld in een winnaars- en verliezersronde. In de eerste omloop werd er meteen al fel
gestreden om een plaatsje in de winnaarsronde.
Zo had het partuur van Eelke Brunia cs. maar
liefst 1 uur en bijna 45 minuten werk om op een
stand van 5-5 (6-6) het partuur van Jetse Steigenga
cs. te verslaan. Laatst genoemd partuur wist vervolgens, door één partij te winnen en een staand
nummer, wel in de finale van de verliezersronde
te komen. Daarin mochten ze het opnemen tegen
het partuur van Gerrit Feenstra cs. welke de halve
finale met 5-5 (6-6) ternauwernood wist te winnen
tegen Hendry Steigenga cs. De finale werd een
eenvoudige overwinning voor het partuur van
Jetse Steigenga cs op een stand van 5-1 (6-2). In
de winnaarsronde ging de halve finale tussen de
parturen van Sierdjan Steigenga cs. en Gosse
Reitsma cs. Dit was een zeer spannende partij
waarbij uiteindelijk op een stand van 5-4 (6-6)
de laatste bal werd geslagen in het voordeel van
Gosse Reitsma cs. In de finale mochten zij het

opnemen tegen het partuur van Bauke Buma cs.
Zij waren in de finale gekomen door o.a. een nipte
overwinning 5-5 (6-4) in de tweede omloop op
partuur Eelke Brunia cs. en een staand nummer.
De finale was tot 4 eersten gelijk een spannende
partij. Daarna was het partuur van Gosse Reitsma
definitief op stoom geraakt en zij pakten op een
stand van 5-4 (6-6) de overwinning. Om ca. 16.00
was de prijsuitreiking en konden de prachtige
kransen bij winnaars om de nek worden gehangen.
Het was een geslaagde 1e kaatsdag met mooi weer,
op naar de volgende partij. De Koninginnedag
kaatspartij werd gesponsord door ‘Leve de man
van de SRV!’ Gebr. de Boer uit Makkum.
Uitslag:
1e Gosse Reitsma, Gerda Strikwerda
en Ewout van der Meer
2e Bauke Buma, Grietje Steigenga
en Marianne Yntema
3e Sierdjan Steigenga, Marco Lemstra
en Sieuwke van der Velde
Verliezersronde:
1e Jetse Steigenga, Riemer Wiltenburg
en Sylvia Oppedijk
2e Gerrit Feenstra, Petra Hannema
en Fokke Hamstra

Opening kaatsseizoen voor KNKB Meisjes in Zurich
Zurich – Zondag 3 mei werd in Zurich de eerste
KNKB-partij van het nieuwe kaatsseizoen voor
meisjes gekaatst. Het was een grijze, koude en
af en toe natte dag, maar de meisjes lieten zich
er echter door ontmoedigen en lieten zich van
hun beste kant zien. Er werd spannend, maar
vooral ook sportief gekaatst. De partij verliep in
goede sfeer. Om half 5 was de laatste bal geslagen
en werden de prijzen worden uitgereikt.
Uitslagen winnaars
1e Rianne Vellinga, Franeker;
Nynke Sinnema, Grou;

3e Lyanne van Rijn, Deinum;
Nynke Kooistra Dronrijp;
Tessa Booms, Hidaard;
3e Anke Winkel, Hijum;
Martine Tiemersma, Easterein;
Klaasje Trynke Braam, Beetgumermolen.

Herkansingsronde
1e Nynke Sijbrandij, Dearsum;
Tineke Dijkstra, Easterein;
Gabriëla Bouma, Easterein.

(eigen fo

Bergum - Door zeer goede prestaties op
Rayon wedstrijden mocht Lysbeth v.d Zee 9 m
deelnemen aan de Friesche Kampioenschapp
te Bergum. Lysbeth turnt in de leeftijdscatego
pupillen 2, en turnniveau 12. Ook deze zaterd
maakte ze geen fouten wat resulteerde in de
plaats. Wedstrijd II jury blauw DES Lysbeth v
Zee pup II 12 mt. sprong 8.10, brug 8.45, b
8.45, vloer 9.05, totaal 34.05 pl. 2.
Het is een supereinde van het seizoen.

Marike Beckers c.s.
uit Witmarsum v.f.dames

Harlingen - Zondag 3 mei j.l. mochten de dam
hoofdklasse zich voor het eerst presenteren
Harlingen en wel tijdens een vrije forma
wedstrijd. Het partuur Brandsma Agrari
Onroerend Goed uit Goenga bestaande uit Ma
Heida, Brecht Gerbrandy en Marike Beck
konden na twee overtuigende overwinning
het helaas niet bolwerken tegen het favori
partuur van Maaike Joostema c.s. In de fin
werd er gevochten om de punten en ging
gelijk op. Partuur Joostema nam een 1-0 vo
sprong, maar daarna werden er drie eersten op
binnengehaald door het partuur van Beckers
Het partuur Joostema c.s. knokten zich terug
de wedstrijd tot drie eersten gelijk. Het part
Beckers liet wat steekjes vallen, waar het p
tuur van Joostema c.s. optimaal van profitee
en zo doorliepen naar een 5-3 6-2 overwinni
Uitslag:
1. Maaike Joostema (Minnertsga)
Imke v/d Leest (Dronrijp)
Fenna Zeinstra (Bolsward)
2. Marie Heida (Leeuwarden)
Brecht Gerbrandy (Groningen)
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Het kaatsspektakel in Cornwerd is weer begonnen

(eigen foto)

Cornwerd - Zondag 3 mei organiseerde K.V.
Meiinoar Ien te Cornwerd de eerste wedstrijd
van 2009. Op het programma stond de KNKB
wedstrijd voor pupillen meisjes. Ondanks de regen
werd er fanatiek gekaatst door de achttien parturen die op de lijst stonden. Er waren een aantal
spannende partijen. Met name de finale in de
verliezersronde was erg spannend, deze ging
tussen Rixt Sinnema & Mintje Meinema tegen
Atjella Keulen & Janieke Dijkstra. Laatst
genoemden wonnen met 5-5, 6-2. De finale in
de winnaarsronde was tevens spannend, hier
wonnen Anne Nieke Bergsma en Hedwich de
Boer de finale met 5-3, 6-6 van Marrit Zeinstra
en Jildou Felkers en gingen er met de kransen
vandoor. Jeanette Jansma en Marije Jonker gingen
met de derde prijs naar huis.

Makkumers roeien in de prijzen

Swingcafé september federat
partij Gaast/Ferwoude

Gaast - Afgelopen zaterdag mocht kaatsverenig
“Trije yn ien” de aftrap geven van het kaa
seizoen voor de jeugd! Op deze prachtige zonn
middag werd er op kaatsveld de “Boppe sla
te Gaast, de eerste federatie partij van het seizo
gekaatst. Hier deden de categorieën welp
pupillen, schooljongens en schoolmeisjes aan m
Er werd gekaatst in een poule systeem, w
inhoud dat ieder partuur het opneemt tegen
overige parturen uit de categorie. Er werd fanat
gestreden waardoor er veel spannende parti
waren te bewonderen. “Trije yn ien” werd v
tegenwoordigd door Gerben de Boer, Jeltje
Boer en het partuur Gerben Stellingwerf, Jil
Hiemstra en Christiaan Drayer. Jeltje won sam
met Selma van der Molen beide partijen en g
met de krans naar huis. Het partuur van Gerb
Jilger en Cristiaan bezorgden het thuis publ
een boeiende middag. Zij kaatsten spannen
partijen met veel enthousiasme en beleving
wisten hiermee de tweede plaats te behalen.
met al een zeer geslaagde kaatsmiddag waa
vele mooie prijzen, beschikbaar gesteld d
“Swingcafe september” Workum, in de wa
werden gesleept.
Uitslagen:
Welpen jongens en meisjes
1e Anneke Smid (Witmarsum)
en Iris v/d Werf (Exmorra/Allingawier)
2e Menno Galema (Bolsward)
en Baukje Bosma (Makkum)

Welpen jongens (afdeling)
1e Schettens/Longerhouw; Willem v. Abbem
Anton Buwalda, Bauke Sterkenburgh
2e Makkum; Ype v/d Logt, Alwin v/d Weerd
Lars Onrust

(eigen foto)

De heren van de roeivereniging Makkum hebben
onlangs het Open Fries Kampioenschap Sloeproeien gewonnen. Uit geheel Nederland namen
31 sloepen deel aan de race over 22,4 km die de
teams ondermeer over de Grote Brekken en het
Brandemeer voerde. Naast de Twirre deden ook
de dames van de Zeesteeg uit Makkum mee. Met
een roeitijd van 2'44"59 bereikte dit zestal een
vierde plaats met bijna 42 watt in de eerste klasse
bij de dames. De acht heren zetten met 2'13"09
de snelste tijd neer hetgeen goed was voor een
vermogen van 97 watt. Ze pakten daarmee overall de eerste plaats en mochten zich Iepen Frysk
Kampioen van 2009 noemen.
De tweede voor het NK genomineerde wedstrijd
werd in Grou geroeid waarbij de heren van de
Zeesteeg en Twirre hebben deelgenomen. De 11e
editie van de Grouster roeisloepenrace was onderdeel van de opening van het watersportseizoen.
In totaal namen er 62 teams deel. De ruim 20 km
lange race voerde de deelnemers over het Pikmeer,
de Kromme Ee en de Modderige Bol. Daarna ging
het via de Hooidamsloot, het Princenhof op naar

Eenmaal in de Princenhof was de wind amper
meer merkbaar en werd het met een brandende
zon toch wel erg warm. Beide sloepen waren bezig
met een goede inhaalrace die helaas voor de
Twirre door een passerend binnenvaartschip op
het PM kanaal ten einde kwam. Het schip en de
sloep liepen even snel waardoor er een ophoping
ontstond met meerdere sloepen die het kanaal
wilden oversteken om in Grou te kunnen finishen.
Met enig oponthoud finishte de Twirre uiteindelijk
in 2'05"37 en de Zeesteeg klokte 2'07"21. Bij het
sloeproeien wordt in verschillende klassementen
geroeid en de Zeesteeg wist een derde plaats te
behalen in de 1e Klasse. Ook was er een klassement voor de Kromhout whalers waar de
Zeesteeg een 2e plaats pakte, overall werden ze
26e. De Twirre roeit in de Hoofdklasse en wist
daar de derde plaats te pakken. De Orkaan uit
Harlingen was oppermachtig en won de race op
de voet gevolgd door Mercator uit Rotterdam.
De 3e plaats van de Twirre was goed voor de
derde plek overall, prima prestaties dus voor de
Makkumer teams.

Pupillen jongens
1e Jouke Vlasbloem (Makkum)
en Klaasjan Haytema (Bolsward)
2e Roeland Damsma (Bolsward)
en Pieter Kleinjan (Witmarsum)
Pupillen meisjes
1e Selma v/d Molen (Witmarsum)
en Jeltje de Boer (Gaast/Ferwoude)
Schooljongens en schoolmeisjes
1e Mart v/d Molen (Witmarsum)
en Tsjebbe Galema (Burgwerd)

Schooljongens (afdeling)
1e Hartwerd; Geart Jan Karsten, Nino Lenz,
Martin Fennema
2e Gaast/Ferwoude; Gerben Stellingwerf,
Jilger Hiemstra, Christiaan Drayer

Schoolmeisjes (afdeling)
1e Bolsward; Lisanne Burghgraef, Vera Eekm
Reiny Haytema
2e Schettens/Longerhouw; Angelique Buma
Yvonne Spijksma, Karin v/d Woude
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel. 0515-231648/fax. 233232
of tel. 0515-231687
email: rienstra@makkum.nl
TE KOOP

Antiek eiken ledikant met kroon; Mo
bewerkte kasteelstoel t.e.a.b., tel. 0517-8509
Nette auto Ford Escort, tel. 06-14902208

Wie wil (wegens ziekte) van ons alle romm
markt spullen over nemen voor  50.-. He
leuke handel van alles wat, het zit in doz
tel. 06-21403901

Fietsendrager op auto  50.-, tel. 0515-5793

TE KOOP

Kattenkrabpaal z.g.a.n. met liggedeelte,
blauw met opdruk  7.50; Ouderwets stu
zitje  4.-; Werkend stoplicht zonder paal  3
tel. 0515-579346
Afwasmachine z.g.a.n., tel. 0515-231532

De Geep 16
MAKKUM
Keurig onderhouden
tussenwoning met
achtertuin.
Zo te betrekken!
Vraagprijs:
 170.000,-- k.k.

GEVRAAGD
Duitse studente Industrial Design zoekt vanw
stage een tijdelijk onderdakadres in Makku
Bolsward m.b.t. periode 1 juni-30 septem
2009. Reacties s.v.p. aan Anja von Oppeln
email a.v.oppeln@gmx.de of telefonis
00491777827509 resp. 0515-231989

Inleveren kopij

Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkum
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijd
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activitei
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden n
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebr
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezen
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzel
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstre
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kun
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redac

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-23
Klachten bezorging:
tel. 06-53784057
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

4 prachtige poesjes, 2 mei geboren.
Houtmolen 38 te Makkum, tel.06-22717183
GEVONDEN

Woensdag 13 mei jl. een knorretje-tùtdoekje
aan een bibispeen koord, aan het einde van de
Klipperstraat de Geep. Af te halen op
Botterstraat 65, tel. 0515-233276
In de feesttent tijdens de kinderspelen op
Koninginnedag bruinig jongens jasje, maat 110,
merk Palamino, tel. 0515-231014 of Kamp 29

V D BLES TAXICENTRALE




GEZOCHT

Voor de 11-stedentocht op maandag 1 juni
ben ik nog op zoek naar een startkaart van
groep 12 of eerder, tel. 06-12320206

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

