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Vrijwilligersfeest in woonzorgcentrum Avondrust

Makkum - Zoals ieder woonzorgcentrum maakt ook
Avondrust gebruik van vrijwilligers, zo’n kleine 70.
Zij verzetten veel werk met elkaar. Zoals bijvoor-
beeld; koffieschenken, maaltijd-bezorging, assisteren
bij activiteiten in het huis, het runnen van de biblio-
theek, het halen en brengen van cliënten van en
naar activiteiten en nog veel meer. Als dank voor
hun inzet wordt er o.a. één keer per jaar een feest-
avond voor hen georganiseerd. Dit jaar stond deze
avond gepland op donderdag 28 mei. Een vijftigtal

vrijwilligers hadden zich, met of zonder partner,
opgegeven. Om 18.00 uur begon de feestelijke avond.
Na een openingstoespraak van locatiemanager de
heer M. de Boer, werden de vrijwilligers getrakteerd
op een koud en warm buffet met als toetje een heus
ijsbuffet. Tijdens deze avond, waar “Bobline” de
muziek verzorgde, gingen ook de voetjes van de
vloer. Rond 21.30 uur kwam er een eind aan deze
gezellige avond. Alle vrijwilligers kregen nog een
attentie mee naar huis.

* Gezellige ontmoeting van vrijwilligers

* Op de St.. Martinusschool in Makkum werd een voorjaarsmarkt georganiseerd. Er was van alles te doen zoals
draaiend rad, verkoop zelfgemaakte spulletjes, muziek optredens, schminken, tatoo setten, Kika beren, en
nog veel meer. Op de foto staan Lisanne en  Daan Douwe, bij de spulltjes van papier die op de tafel liggen.

Makkumer Belboei

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Kerkstraat 2f Makkum
8754 CS Makkum Bolsward
Tel. 0515-577027 Sneek
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl www.huis-hypotheek.nl
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NVM-makelaar:
deskundig en betrouwbaar!
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 14 juni
Van Doniakerk
9.30 uur dhr. H. Molendijk uit Makkum, jeugddienst 
m.m.v. Peter en Engbert Braam zang/gitaar

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastor S. Draisma                    

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. van den Bergh, Heerenveen

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur zr. T.Huijing-Zijlstra, dienst te Bolsward   

Holle Poarte piramide 
9.30 uur, voorganger ds. J. van Olffen, m.m.v. Eljakim     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick, 
Brouwerssteeg 7,  Makkum. tel. 0515-231770        

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 Tandartsenpraktijk Dentwork, 
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345                   
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” 

tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging

(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

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

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

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

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

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

De warme belangstelling van zoveel mensen, 
zowel tijdens de ziekte van onze ouders als na 
het overlijden van mijn lieve man, onze heit
en pake, 

Gerrit Jan Draaijer 
heeft ons enorm goed gedaan. 
Hiervoor iedereen hartelijk dank. Het is voor ons
een grote troost te weten dat heit bij zo  velen
een goede herinnering heeft achtergelaten.
Mem verblijft momenteel in Bloemkamp te
Bolsward.

Tiny Draaijer-de Vries, 
kinderen en kleinkinderen.

juni 2003       -       juni 2009

Ooit zal de pijn, dat zeggen ze, 
voorbij gaan wordt herinnering je monument
De mensen zeggen dat in het voorbijgaan
ik sta stil, want ik heb je gekend….
Dag lieve Ton

Mem

Ja, het is echt waar 
deze spetter wordt 
donderdag 11 juni 

50 jjaar

Geboren op 7 juni 2009   

Lise Marije
zusje van Reyn

4.00 uur - 3780 gram - 54 cm

Dochter van: 
Jan van der Meer en Marlon Koolen

Robbenoordweg 27
1771 MD Wieringerwerf

donderdag 11 juni
Makkum – Elke donderdagmiddag 14.00 uur
in de tuin van zorgcentrum Avondrust, 
Jeu de boules voor 55+

vrijdag 12 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 13 juni
Makkum – Piramide Holle Poarte
Blomkesbingo 20.00 uur in de bovenzaal

Cornwerd – K.V. Meiinoar Ien 10.00 uur
Federatie jeugd competitie

dinsdag 16 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
optreden van zanggroep “Forte” in het restaurant 

Makkum – Openbare Bibliotheek, hele maand
juni tijdens openingsuren, overzicht met foto’s
en teksten 25 jarig Jubileum Makkumer Belboei

Makkum – Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

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

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

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

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

Tijdens de opening van “De Baaies”  er een
collectebus stond  ten bate van Amnesty
International, deze bracht  108,40 op. Alle gevers
bedankt namens Johnn en Nannie Schmid

Uit eigen regio

Wist u dat...
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Halfvolle Vruchtenyoghurt, 1/2 liter.............99 cent
Leidse Kaas, 500 gram.......................................................3.70
Bacon.......................................per pakje 25 cent korting
Heinz Sandwichspread, pot 300 gram..........................nu 1.19
Milka Chocolade Tabletten, diverse smaken.......per stuk 0.99
Wipp Express, pak 400 gram........................................nu 1.99
Toppils Alufoli, 20 meter...........................................2.79 1.99

De Ouderwetse Kuipers Limonade Ranje, fles 75cl.....nu 1.59
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Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 11/6 t.e.m. wo. 17/6

Carlien Estié Heakeninginne  

Makkum – Zij heeft al uitgebreid in het
Bolswards Nieuwsbald gestaan, Carlien Estié
als toekomstige Heamilekeninginne, met haar
twee hofdames Carmen Altena en Charissa
Dijkstra. Momnenteel is Carlien werkzaam als
invalkracht drie dagen op de basisschool
St.Martinus in Makkum. Natuurlijk een reden
om Carlien ook een plaatsje te geven in dit blad.

Aanrijding met letsel 
op Weersterweg
Wons - De politie heeft vrijdagavond geassi-
steerd bij een ongeval op de Weersterweg waarbij
twee automobilisten letsel opliepen. Een 26-jarige
automobilist uit Makkum botste daar op een
andere auto, die, juist op het moment dat hij deze
inhaalde, linksaf sloeg. De Makummer en de
bestuurster van de andere auto, een 23-jarige
inwoonster van Arum, liepen daarbij letsel op.
Beiden werden per ambulance naar het zieken-
huis in Sneek vervoerd.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I
 Babi Pangang
 Kip Feng Sheng
 Mini Loempia’s
 Witte Rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Stemmen tellen Europese verkiezingen

Makkum – Onze fotograaf bezocht één van de
stemlocatie van de Europese verkiezingen in
Makkum. Dit stemburo was gevestigd in kc Het

Anker, waar 477 stemmen werden uitgebracht.
Het is ’s avonds half tien als zes personen nog
druk met de telling bezig zijn.

Makkum – We hebben elkaar in onze jeugdjaren
ontmoet tijdens het volleybal in Roodhuis zegt
Jan Riemersma (74), zijn vrouw Anny is 71 jaar
en beiden zijn nog heel sportief en actief en
genieten van alles om zich heen. We zaten dan
na het volleyballen op zaterdagavond even na in
Roodhuis, een frisdrankje nuttigen, want aan
een pilsje dachten we toen nog niet aan vijftig
jaar geleden. Ik dacht daar zit een ‘mooi ding bij
die meisjes’wel het is nu al vijftig jaar mijn vrouw.

Jan is geboren en getogen in Franeker, zijn vrouw
is afkomstig van de boerderij. Riemersma is een
bekende naam in Franeker, zijn ouders hadden
daar en schoenenzaak, later is deze overgenomen
door Jan. Zijn vrouw Anny verliet het boeren-
bedrijf en schakelde over op de schoenenhandel,
dit was eerst wel even wennen zegt Anny.
Twaalf jaar geleden nam hun zoon de zaak over,
het is met elkaar 85 jaar Riemersma schoenen-
zaak geweest. We hebben al deze jaren de tijd
mee gehad, het is was voor ons een prachtige
periode in de schoenwinkel.

We wonen in Sexbierum, we reizen veel maar

onze ideale vakantieplek is Makkum. Zingen doet
hij ook graag en is lid van het mannenkoor in
Makkum. Beiden tennissen elke week hun partijtje,
dit is heerlijk ontspannend. Men is ook maanden
op pad met de toercaravan winters is de bestem-
ming al jaren de Alpen (Zuid Tirol), een zeven
weken skiën, dit doen we al 34 jaar zegt Anny.
Ja vult Jan aan, Anny voorop en ik in het kielzog
er achter aan. Maar ook de landen Corsica,
Engeland, Noorwegen, etc. zijn in trek bij het
echtpaar Riemersma. 

Beiden nog zeer sportief, maar Anny heeft enkele
malen een heupoperatie ondergaan en kan daar-
door niet meer wat ze anders met hun beiden
ondernamen. Jan Riemersma heeft 15 maal de
Friese Elfstedentocht op Pinkstermaandag gefietst,
en vervolgens 10 keer vijf dagen gelopen, en als
je dan zoals 19 mei j.l. op het podium wordt
geroepen dan vliegt de adrenaline je door het
lijf. Zijn vrouw Anny Riemersma is niet minder
actief, zij werkt als vrijwilligster mee aan de 11-
steden activiteiten, door de mannen van een
natje en een droogje te voorzien. Zo vaart het
echtpaar al een halve eeuw samen op koers.

Jan en Anny samen 50 jaar in de huwelijksboot 
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.60

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . 1.00

Verse Hollandse Bospeen
1 bos voor maar  . . . . . . . . . 0.80

Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85

Wij hebben weer nieuwe oogst
eerstelingen mee

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Zeiljacht De Valquest te water gelaten

* Zeljacht De Valquest op weg naar zijn element

Makkum – Op vrijdag 22 mei j.l. is het 41 meter
nieuwbouw zeiljacht ‘Valquest’ vanuit de loods
van scheepswerf Bloemsma van Breemen naar
buiten gereden op een ponton. Dit is gedaan met
zwaar transport karren door het zwaar-transport
bedrijf Mammoet aangevoerd met 4 vrachtwagens
en een kraan. Vrijdag aan het eind van de middag
lag het jacht dan op het ponton bij de werf. Op
zaterdag 23 mei hebben 2 enorme mobiele kranen
van 600 ton en 450 ton met 6 vrachtwagens mate-
rieel. Het jacht vanaf het ponton te water gelaten
worden aan de werf. De komende dagen gaat de

ca. 53 meter mast (50 meter boven dek) op het
jacht. De komende weken is de werf dan bezig
met het in bedrijf stellen van alle systemen aan
boord, waarna de proefvaarten op de Noordzee
zullen aanvangen. Normaal gesproken gaan der-
gelijke grote zeiljachten i.v.m. hun diepgang op
ponton naar Harlingen en worden aldaar te
water gelaten. De werf heeft het zijkanaal vanaf
de werf laten uitbaggeren tot het Makkumerdiep,
waardoor het jacht vanaf de werf op eigen kiel
naar zee kan varen, vertelt Marjan Breemen van
scheepswerf Bloemsma van Breemen.

Pingjum - Ondanks erg koud weer en een harde
noordwesten wind, trok de simmerjûnkuier vanuit
Pingjum op 3 juni j.l. maar liefst 72 deelnemers.
Gelukkig had Willem dit voorzien en had hij de
hulp ingeroepen van twee trouwe deelnemers,
t.w. Sieger en Teake. Zij namen de grootste groep
onder hun hoede en gingen als 1e van start, waar-
na Willem met zo’n 35 deelnemers op ongev.
10 minuten volgde. Er werd weer gewandeld
volgens het beproefde recept, wat betekent, dat de
afstand niet al te groot is en er onderweg ruimte
is voor een korte anekdote of uitleg over een
situatie of het gebied. 

De wandeling begon vrijwel direct via een klein
stukje kerkenpad, waarna de twee groepen via
de Hanialaan het noorden in ging. Bij Haniastate
kregen de deelnemers wat historie over vroegere
bewoners te horen en werd hun verteld wat de
aanduiding Nes betekent. Bij de bietenopslagplaats
werd de Pingjumer Gouden Halsband bereikt en
ook daar kregen de deelnemers informatie over
deze zeekering dijk en de Marneslenk waarna de
groep het westen in ging. Na een kilometer op
deze grasdijk gewandeld te hebben bereikte men
de nieuwe verbindingsbrug in de Pingjumer
Gouden Halsband en de begeleider vertelde daar
hoe en met welke middelen deze verbinding tot
stand is gekomen. Verschillende deelnemers
spraken hun verrastheid uit over dit idyllische

plekje, waar je alleen of in klein gezelschap vast
wel mijmer momenten kan hebben. Velen zullen
in de toekomst vast nog wel eens in een weekend
of in de vakantie op deze plek terugkeren.

Na het bruggetje verlegde de koers zich naar het
zuiden en met de wind in de rug en langs een
half verhard landweggetje werd buurtschap De
Riige bereikt, alwaar men kon zien, dat deze
buurtschap best wel eens z’n naam te danken kan
hebben aan de rij terpen waarop de boerderijen
en woningen gebouwd zijn. De Riige verlatend
was daarna Pingjum ook alweer snel bereikt en
kon ieder zijns weegs weer gaan. Willem kan
zich hierna het hoofd breken, hoe hij in de toe-
komst een nog grotere groep mee kan nemen,
zonder dat het vrije karakter van dit fenomeen
wordt aangetast. Wellicht dat aangifte vooraf en
extra avonden de oplossing zijn. Komt tijd,
komt raad, is zijn gedachte en zo is het maar net.

Het vervolgprogramma 
voor deze zomer is als volgt:
Op 1 juli vanuit Arum (brug)
Op 5 aug. vanuit Zurich (plein m. parkeerpl.)
Op 2 sept. vanuit Kimswerd (brug)
De start is telkens om 19 uur en vooraf opgeven
is (vooralsnog) niet nodig. Slecht weer is geen
beletsel om te gaan wandelen, dus kom ook dan
gerust!

Grote deelname simmerjûnkuier
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Kadotip:

Geef een Makkumer vlag
voor Vaderdag!   19,50

’s Avonds ná 18.00 uur 
af te halen op 

Lieuwkemastraat 34
tel. 0515 - 232408

Vanaf 3 juni ex-kater 1 jr. oud wit met cypers
grijze vlekken. Omgeving Verlaat, luistert naar
de naam Niels. Hij sabbelt op zijn staart, tel.
0515-232608

Wie heeft mijn rood/zwart/witte fiets (mountain
bike) gezien? Hij is het laatst gezien nabij ons
huis op de Pleatsen. Ik hoop hem snel weer
terug te krijgen. Mark-Jan van Enkhuizen, de
Pleatsen 9, tel. 0515-232301

Leesbril met etui, tussen Makkum en Wons op
dinsdag 2 juni, tel. 0517-531639

Zaterdag voor Pinksteren knuffel met speen
eraan, tel. 0515-232608

VERMIST

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

GEVONDEN

Omrop Fryslân TV
Portret van A.S. Talma
grondlegger van het sociale verzekeringsstelsel
Omrop Fryslân zendt op zondag 14 juni 2009 een
portret uit van A.S. Talma, een sociaal bewogen
anti revolutionair politicus (1864-1916). Talma was
behalve vakbondsman en predikant ook minister
van Landbouw, Nijverheid en Handel. Talma, alias
de rode dominee, werd door de inwoners van
Tytsjerksteradiel als volksvertegenwoordiger gekozen
boven Pieter Jelles Troelstra. Hij stond aan de basis
van ons sociale verzekeringstelsel. Hij legde als één
van de eersten wetgeving vast voor het ouderdoms-
pensioen. In de documentaire, getiteld `Zelfs vindt
de mus een huis, oh heer`, noemt Doekle Terpstra,
jarenlang vakbondsvoorzitter van het CNV de figuur
Talma ´de Obama van Friesland´. Regie: Henk
Kleinbruinink. Het portret van A.S. Talma wordt
uitgezonden op zondag 14 juni 2009, 14.00 uur, op
Nederland 2. Nogmaals te zien: zondag 14 juni op
Omrop Fryslân (18.00-18.30 uur, herhaling de hele
avond en nacht eenmaal per uur). Nogmaals te zien:
donderdag 18 juni 17.20 uur op Omrop Fryslân en
zaterdag 20 juni om 12.25 uur op Nederland 2. De
uitzending is vanaf maandag 15 juni ook via
www.omropfryslan.nl, www.uitzendinggemist.nl
en www.hollanddoc.nl te bekijken. 

Lekker Ite mei Reitse 
Eelke en Hannes Scherjon
Chefkok Reitse Spanninga is deze week bij Eelke
en Hannes Scherjon. Vader Eelke is klompmaker
en zoon Hannes is één van de beste fierljeppers van
onze provincie. Ook timmert de familie Scherjon
internationaal ‘aan de catwalks van Parijs, Milaan
en New York.’ Hun klompen waren namelijk heel
populair op de catwalks. Maar op de tafel komen een
paar ouderwetse gerechten, waaronder een gerecht
met schorseneren. Lekker Ite mei Reitse, vrijdag
12 juni 2009 18.30 oere, Omrop Fryslân Televyzje.
Nogmaals te zien de hele avond en nacht elk uur.
Nogmaals te zien zondag 14 juni om 17.00 uur
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Makkum – Het was zaterdagmiddag een drukte
van belang op het Achterdijkje rond het voor-
malig politiebureau. Wat heeft dit allemaal te
betekenen zal de passant zich afgevraagd. hebben.
Burgemeester Theunis Piersma, was uitgenodigd
om het pand nu niet als politiebureau maar
als bijzonder woon/vakantiehuis te openen. De
burgemeester noemde het in alle opzichten een
daalders ‘plakje’ ook qua locatie een geweldige
plek. De geest van de vroegere commandant
Scheepvaart waad hier nog rond. Burgemeester
Piersma sprak van een politieman met gezag en
ontzag. Met het wegtrekken van een doek zag
men alleen aan de muur een paar bevestigings-
haken zitten. Het ziet er allemaal vrij maagdelijk
uit zo reageerde Piersma. Het uithangbord bleek
‘gestolen’ te zijn door een van de Zware jongens,
wel bekend in Makkum. Geboeid met een politie-
vrouw kwam Arie Kuipers met het bord te voor-
schijn met daarop de naam ‘De Baaies’. Aan het
ceremonieel gebeuren werd luister bijgezet met
een fantastisch optreden door Elvis (van de band
Knox) met o.a. Jailhouse Rock.

In 1954 is dit pand gebouwd als politiebureau op
de kruin van het Achterdijkje, al jaren is het in

deze functie al niet meer in gebruik. Enkele jaren
geleden is het gerenoveerd en voor bewoning
geschikt gemaakt en tot vakantiewoning omge-
bouwd. Het pand bestaat uit het woonhuis van
de toenmalige postcommandant, een berging, een
cellengang met twee cellen voor gevangenen en het
commandantenkantoor. 

Nannie en Johnn Schmid (oud Makkumer) uit
Assen grepen de unieke kans  aan om dit pand van
een particulier te kunnen kopen. Het woonhuis
is als geheel te huur en van het commandanten-
kantoor en een gedeelte van de cellengang is een
appartement gemaakt. Het hele pand is geschikt
voor twaalf personen.

Voormalig politiebureau 
omgedoopt tot “De Baaies” woon-vakantiehuis

Witmarsum - Twee nieuwe instrumenten voor
de muzikanten Hester en Marieke Zeinstra. Zij zijn
lid van de fanfare “Nij Libben” in Witmarsum.
Deze aankoop is mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van de Stichting tot Nut.
Door dit bedrag van  5000,00 kunnen de beide
dames weer volop meespelen zonder dat de ven-
tielen van de bugel blijven hangen of de kleppen
van de hoorn vastlopen. Zonder deze bijdrage
zijn deze investeringen niet mogelijk. De
muziekvereniging is dan ook erg blij met deze
financiële ondersteuning. U kunt de dames, samen
met de andere leden van het fanfareorkest Nij
Libben, horen en zien spelen op 21 juni 16.00 uur
in de tuin van Aylva State in Witmarsum. Zij geven
dan een openluchtconcert samen met  het zee-
manskoor de Skúmkoppen uit Harlingen.

Nieuwe instrumenten voor Hester en Marieke

(eigen foto)

STN u!
Stichting Transplantatie Nu
Makkum - Donor worden ja of nee? Iedereen
komt 'n keer voor de vraag te staan…. Maak een
afspraak met een voorlichter van Stichting
Transplantatie Nu! Orgaantransplantatie en orgaan-
donatie staan volop in de belangstelling. Jong en
oud discussiëren er regelmatig over. En veel
mensen staan voor het lastige dilemma of zij na
hun dood hun organen(en)/of weefsels willen
afstaan. De Stichting transplantatie Nu! wil de
bewustwording vergroten door het geven van
voorlichting aan uw vereniging of club. Van
vrouwenorganisatie, EHBO-vereniging en kerk
tot Lions en Rotary. En van personeelsvereniging
tot sportclub.

Leg vast wat je wil
Stichting Transplantatie Nu1 zet zich in voor het
oplossen van het donortekort. Doel is het aan-
bod van transplantatieorganen te vergroten, om
mensen die een orgaan nodig hebben, te helpen.
Met die reden krijgt iedereen vanaf 18 jaar, dat
is landelijk geregeld, een persoonlijk donor-
formulier. Met dit formulier kan elke Nederlander
in het donorregister vastleggen war er na zijn of
haar dood met organen (en/of weefsels) moet
gebeuren. Doneer ik ja of neen: sowieso is het
belangrijk dat mensen zeggen wat ze willen.
Niets laten weten, betekent dat nabestaanden de
beslissing moeten nemen. Een enorm dilemma
op zo'n moment!

Het contactadres regio voorlichting is:
Martje Quarré - Siedsma,
Blazerweg 2 8754 AK Makkum, 
tel. 0515 231687, of kijk op www.stnu.l 

50 jaar
Dorpsbelang Witmarsum
Witmarsum - Het Dorpsbelang viert op grootse
wijze haar vijftig jarig bestaan met diverse akti-
viteiten. Het hele dorp is versierd, zaterdag 13
juni start om 10.00 uur de optocht met versier-
de- wagens, fietsen, karren enz. Om 11.00 uur
zijn er heli-vluchten (locatie Buitenplaats It
Fliet). Tevens is er markt met oude ambachten in
het centrum dorp. En kinderactiviteiten, schmin-
ken, springkussen, draaimolentje enz. In de
Koepelkerk Witmarsum is de tentoonstelling
"Yn it Ferline" De Molen is ook geopend. 's
Middags om 14.00 uur is de  start van de kin-
dervoorstelling in de tent centrum dorp, met om
15.00 uur clown en kinderdisco eveneens in de
tent centrum dorp. Om 17.00 uur is het einde
alle activiteiten. 's Avonds om 19.00 uur herha-
ling optocht versierde- wagens, fietsen, karren
enz. met om 20.30 uur bekendmaking prijzen in
de Roskam. We maken er één groot slotfeest van
met de band Red Cars in de Roskam, zegt de
organisatie. Om 02.00 uur is afsluiting 50 jaar
Dorpsbelang Witmarsum.
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Voor het goede doel
Makkum - In de week van 4 tot en met 9 mei is
de landelijke collecteweek van het Astma-Fonds
gelopen. In Makkum en omgeving leverde dit een
bedrag van  1402,39 op. Hiervan nam Cornwerd
48,73; Kornwerderzand  10,-; Skuzum  66,55
en Piaam  19,36 voor hun rekening. Dit totale
bedrag is overgemaakt op rekeningnr. 335903444
van het Astma-Fonds  te Leusden. 

Heeft u de collectant gemist dan kunt u uw bij-
drage storten op bovenstaande rekening Namens
het Astma-Fonds wil ik iedere gever en alle col-
lectanten bedanken voor het mooie resultaat.

Monique D. Katsburg, 
collecteorganisator Makkum en omgeving.

Ringrijden in Ferwoude
Ferwoude – Zaterdagavond 20 juni as. vindt de
jaarlijkse Ringrijderij in Ferwoude weer plaats.
De organisatie is in handen van Dorpsbelang
Ferwoude, met medewerking van De Friese Aan-
spanning. Naar verwachting zullen een dertigtal
aanspanningen meedoen. Dit jaar voor het eerst
de categorie “onder het zadel”. In vier rondes
wordt gestreden om het steken van de meeste
ringen, bij gelijk aantal punten zal de strijd in
een barrage worden beslist. Ook zijn prijzen te
winnen voor het schoonste geheel Fries Ras en
schoonste geheel Ander Ras. Opgave kan via het
secretariaat van De Friese Aanspanning, telefoon
0516 48 14 32. Aanvang is om 19.30 uur, de entree
is gratis en de prijsuitreiking is na afloop in
dorpshuis “de Djippert”.

Fitnessclub volgt AED cursus

Makkum - De fitnessclub van de fysiotherapie
praktijk Hellendoorn heeft de vorige maand met
succes de Cursus Reanimatie en A.E.D.
(Automatische Externe Defibrillator) gevolgd.
Tijdens de eerste avond werd er aandacht besteed
aan de basale reanimatie en op de tweede avond
werd er met de A E D gewerkt. De cursus werd
gegeven door Els van der Stelt. Zij is ambulance-
verpleegkundige en meldkamercentralist in de
Regio Utrecht en daarbij docente in de spoed-
eisende hulpverlening. Vanuit de fitnessclub was
er belangstelling, gezien de noodzaak van het
juist handelen bij een hartstilstand. Er werd met
veel enthousiasme aan deze cursus deelgenomen.
De praktijk is tijdens de openingstijden nu voor-
zien van een  A E D en een gediplomeerd bediener.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

KanjerKnoerD festival op Boulevard in Makkum aan zee

Makkum – Zondag was het dan zover, vanwege
het slechte  van een eerder uitgestelde dag, kon het
afgelopen zondag doorgaan. Volop activiteiten
en amusement op de boulevard. Het Sopkafee
Badhûs De Flevo viert haar vijf jarig bestaan.
Maar ook gezamenlijk organiseren de ondernemers
op de boulevard dit jaar tal van activiteiten. Het was
gezellig vertoeven op een terrasje of kopen in een

van de winkels. Attractie verhuur JJ Kelderhuis
had diverse speelwerktuigen opgezet en de jeugd
kon zich naar volop vermaken. Er was een draai-
molen, mini-cars, sprinkussen, ballonnenclown,
ballenbak, ect. Troubadour Guus de Groot met een
muzikant uit Arum zorgden voor de vrolijke noot.
Ook eigenaar Theo Adema van Sopkafee met zijn
partner waren in voor een ritje in de draaimolen.

* Theo Adema partner Renske maken een jubileum-rondje in de draaimolen

Makkum - Het is deze zomer mogelijk met de
boot naar Bolsward te varen. Een extra attractie
voor de toeristen en misschien ook wel voor
mensen die in Makkum wonen en nog nooit op
een boot een tochtje gemaakt hebben door het
mooie Friese landschap. 

Op woensdagmiddag om 13.00 uur vertrekt de
Seestern vanuit de Makkumer haven naar
Bolsward. Over de vaarwegen van Wûnseradiel
gaat de tocht dan naar Bolsward. Vanaf de boot
is het mooie Friese landschap prachtig te zien.
De soms laag gelegen weilanden van de Makkumer
meer geven duidelijk aan dat dit gedeelte veel
lager ligt dan andere weilanden rondom Makkum.
Vooral nu in het voorjaar, zie je de weelderige
plantengroei en de hazen die op het pasgemaaide
weiland een vergadering lijken te houden.
Althans zo lijkt het als je meerdere hazen bij
elkaar ziet zitten. De oren recht omhoog. 
Eenmaal aangekomen in Bolsward wordt afge-
meerd voor de Sonnema distilleerderij aan de
Stoombootkade. Hier is dan een rondleiding.
Voor mensen die hier nog nooit geweest zijn een

openbaring. Je verwacht een heel ruim en groot
complex. Het is eigenlijk maar een vrij kleine
ruimte, waar de Beerenburg gemaakt wordt. De
technologie heeft er voor gezorgd dat alles auto-
matisch gaat en de aanwezige mensen alleen op
moeten letten of er geen storing in het systeem is.
Een robot pakt de pallets met flessen en via een
lopende band gaat alles automatisch. De kruiden
die gebruikt worden staan boven bij de tanks en
dan blijkt dat Fedde Sonnema toch wel heel door-
dacht te werk is gegaan. Het is niet zo als één
van de oudere bezoekers tijdens de rondleiding
meende, dat er in vele manden gehakselde stro zit.
Je ruikt de kruiden. Een heel interessant geheel.
En uiteindelijk gaan de dicht gesealde dozen met
daarin de Beerenburg naar de pallets, die vervoerd
worden naar Zoetermeer, waar het distributie
centrum is. Dagelijks wordt er in Bolsward
10.000 liter Beerenburg gemaakt. 

De boot vertrekt op woensdagmiddag om 13.00
uur vanuit de Makkumer haven en is even na
18.00 uur weer terug. De kaarten voor deze
tocht zijn te krijgen bij HKZ Plein 5 te Makkum.

Met HKZ naar Sonnema Bolsward
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T e n  C a t e  &  S l o g g i
v o o r  d a m e s  e n  h e r e n

4  h a l e n  3  b e t a l e n
Wijngaarden Textiel & Mode

Bleekstraat 16, Makkum  0515-231602

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Voedingsadviescentrum en
praktijkkeuken
Makkum – “Lijf en Koken” heeft een heel
andere aanpak, namelijk het vinden van een
balans tussen gezonde voeding, lijf en onrust.
Bewust leven & beter eten. Nieuwsgierig
geworden? Kom dan langs voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek. Iedere dinsdagochtend
van 9.15 tot 12.00 uur. In het consultatie bureau
aan de Bleekstraat te Makkum. Of maak een
afspraak voor een thuisconsult. Als BGN gewichts-
consulent en NVBT stresscounselor is het
mogelijk dat u consult wordt vergoed door uw
zorgverzekeraar. 

Cecilia Bosshardt, 
Gewichtsconsulent en stresscounselor. 
Tel. 06-53665564
www.lijfenkoken.nl

Busreis Bolsward en
Wûnseradiel 30 juni 2009
Ook dit jaar gaan we weer op reis met u! Vindt
u het in de zomerperiode ook zo stil? Gaan er
veel mensen weg, maar u kunt niet weg door
welke omstandigheden dan ook? Dan is het
maar goed dat u zich kunt opgeven voor de reis
voor senioren uit de gemeentes Bolsward en
Wûnseradiel. 

Dit jaar gaan we de Waddenzee oversteken: we
gaan dus naar een eiland toe. Onderweg krijgt u
koffie met wat lekkers en een lunchpakket. Voor
uw drinken dient u zelf te zorgen, dit zit niet in
het lunchpakket. We vragen een eigen bijdrage
van  15.- (betalen voor instappen in bus).

Opgeven kan van: 11 t/m 25 juni via:
Stichting Ouderenwerk Bolsward, 
tel. nr. 0515-576507. 
Mail: ouderenwerk25@zonnet.nl

Deelname in volgorde van opgave.
Opstappen Bolsward:  8.15 uur    
(plein 1455) Rond 18.30 uur weer terug

Opstappen Witmarsum: 8.30 uur   
(gemeentehuis) Rond 18.15 uur terug

We hopen op een mooie dag!
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Reünie 6e klas ‘64/’65 geweldig geslaagd

Makkum - De zesde klas van de Christelijke
Lagere School aan de P Groeniastraat 1 te Makkum
was in het leerjaar 1964/ 1965 een bijzondere
klas Hoofdmeester Grealer was een bijzonder
mens en zijn één en veertig leerlingen deden niet
voor hem onder. Drie vrienden uit die tijd, Gerke
de Boer, Douwe Kamstra en Libbe Terpstra
hebben de laatste jaren weer meer kontact. Eén
keer per jaar komen de vrienden bij elkaar om
bij te kletsen onder het genot van een etentje bij
uitbater Hennie de Vries in zijn “Bistro Hennie
fan Richt”. Verhalend over de 6e klas van de
lagere school werd is het idee geboren een reünie
te organiseren.De adressen van de klasgenoten
werden opgespoord en bij aanschrijven bleek dat
een flink aantal klasgenoten erg nieuwsgierig waren
hoe het een ieder is vergaan in de loop der tijd. 

De reünie werd afgelopen zaterdag 6 juni
gehouden in “Bistro Hennie fan Richt”. Acht en
twintig reünisten hadden zich opgegeven en bij
binnenkomst om half drie s’middags werd het
direct gezellig en ieder ging met elkaar in
gesprek en dat ging door tot in de late uurtjes.

Tussentijds werden er oude prenten beelden
getoond op het witte doek door Otte Gielstra van
Stichting Ald Makkum. Genoten werd ervan een
fantastisch koud- warmbuffet dat Hennie voor
ons klaar had gezet. Ook kwam meester Pel nog
even langs op de reünie en wist zich de meeste
leerlingen van zijn toenmalige vijfde klas nog te
herinneren.

De klasgenoten Pieter Amels, Rein Amels, Joost
Bijlsma, Gerke de Boer, Jan Hartog, Eddy
Hoekema, Jelte Holwerda, Dutje Kamstra,
Tineke Kamstra, Douwe Kamstra, Hoitje
Koornstra, Hinke van der Kooy, Lenie van der
Kooy, Jannie van der Laan, Jan van der Laan,
Jasper van der Linde, Anne Oostenveld, Lyckele
Poepjes, Peter Reitsema, Rinnie Schaaf,
Schoutina Schoutanus, Siebe Stelligwerff, Libbe
Terpstra Pietje Tijmstra, Kees Tjeerdema, Sietze
de Vries, Jetze de Witte en Wil de Witte hebben
een geweldige middag en avond aan elkaar
beleefd. Deze reünie zal ongetwijfeld vervolg
krijgen en via een eigen blog op internet worden
de contacten de komende tijd onderhouden.

De Waardruiters
Cornwerd - Zondag 31 mei ging Sabien Mollema
met Jurjen B ut ‘e Buorren naar het concours
hippique in Oosterwolde. Ze startte in de klasse
M-1 dressuur en won de eerste proef de 2e prijs
met 209 punten. De tweede proef won ze de 4e
prijs met 191 punten. Beide proeven waren goed
voor een winstpunt.

Op zondag 7 juni reisden Yara en Daphne de Vries
met hun pony’s naar het concours hippique in
Oranjewoud. Yara behaalde met de pony Speedy
in de klasse B-dressuur voor AB-pony’s een 1e
prijs met 177 punten. In de tweede proef behaalde
ze 184 punten, goed voor een winstpunt. Daphne
behaalde met haar pony Dewi in de M1-dressuur
in de eerste proef 184 punten en in de tweede
proef 181 punten en ging dus met twee winst-
punten naar huis.

PSV De Halsbanrûters    
Pingjum - Bobbie Ydema heeft op zondag 31
mei in de 2e proef met parlein in de klasse Z2 de
6e prijs gewonnen met 212 punten 1 winstpunt. 

Op Vrijdag 5 juni ging Bobbie naar Oranjewoud.
In de 1e proef was de score 204 punten en in de
2e proef 2008 punten. Zij viel net buiten de prijzen
maar kan wel 2 winstpunten bijschrijven. Met
haar paard Artist ging Bobbie ook naar Oranje-
woud en kwam uit in de klasse L1. In de 1e
proef won zij de 1e prijs met 201 punten en in de
2e proef was de score 191 punten en een 5e prijs
samen 2 winstpunten. Ook Louise Nieuwenhuis
ging naar Oranjewoud. Zij kwam uit met Maaike-
Yke fan Lutke Peinjum in de klasse L2. Zij reed
in de 1e proef een winstpunt met 184 punten.
Juliën Beersma met Nabuco kwam uit in de
klasse Z2. In de 1e proef won hij de 4e prijs met
210 punten en in de 2e proef de 2e prijs met 219
punten samen 2 winstpunten. Kirsten Koopmans
met Tsjerkje won in de klasse M2 2 keer de 4e prijs
met 180 en 185 punten samen 2 winstpunten.
Corrinne Huizinga met Wise Guy’s Joerie reed
een winstpunt in de klasse M2 met 182 punten.
In de klasse B kwam Susanne Huurman uit met
Rymke v/d Greidpleats. In de 1e proef won zij
de 2e prijs met 190 punten 1 winstpunt. 

Bij de pony’s in Oranjewoud werd gereden op
zondag 7 juni. Muriël Stienstra eed 2 prima
proeven met Rozenlaan’s Daisy in de klasse L1
cat.E. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 198
punten 2 winstpunten en in de 2e proef de 4e
prijs met 186 punten 1 winstpunt.

In Warga werd deze week ook gereden. Corinne
Huizinga kwam met Wise Guy’s Joerie uit in de
klasse M2. In de 1e proef won zij de 3e prijs met
180 punten en in de 2e proef reed zij een winst-
punt met 189 punten.Louise Nieuwenhuis met
Maaike Yke fan Lutke Peinjum won in de klasse
L2 de 4e prijs met 186 punten 1 winstpunt.
Annemarie Wietsma met Samyra van de
Buitenvelder won in de klasse B de 1e prijs met
206 punten 2 winstpunten en in de 2e proef de
2e prijs met 188 punten 1 winstpunt.

Kent u dat gevoel van je hart eens willen luchten,
behoefte hebben aan iemand die echt naar je
luistert. Sensoor Fryslân is er voor iedereen die
behoefte heeft aan een gesprek. De gesprekken
zijn anoniem en vertrouwelijk. Je kunt vanuit je
eigen vertrouwde omgeving bellen op het moment
dat jij daar behoefte aan hebt. De vrijwilligers
die je aan de telefoon krijgt, hebben voor dit
werk een uitgebreide training gekregen. In 2007
hebben we bijna 14.000 gesprekken gevoerd.
Dat is een gemiddelde van ± 40 gesprekken per
dag. De onderwerpen die tijdens de gesprekken
naar voren komen zijn zeer uiteenlopend: een-
zaamheid, rouwverwerking, relationele problemen,
gezondheid, seksueel geweld, neerslachtigheid.
Mensen die te maken hebben (gehad) met huise-
lijk geweld, kunnen wij doorverwijzen naar een
informatielijn over huiselijk geweld. Geschoolde
vrijwilligers nemen de telefoon op. Het zijn
mensen die zich met hart en ziel in willen zetten
voor anderen, door middel van een gesprek van
mens tot mens. Op basis van gelijkwaardigheid.
Geen betutteling, geen ongevraagde adviezen.

De beller wordt in zijn of haar waarde gelaten: het
belangrijkste is dat de beller zijn of haar verhaal
kwijt kan, stoom kan afblazen, positieve en respect-
volle aandacht krijgt. De vrijwilliger heeft en
neemt de tijd voor de beller. En juist dat is in de
huidige tijd van haast en efficiency zo uniek.
Anonimiteit en geheimhouding zijn bijzondere
kenmerken van het werk bij Sensoor Fryslân.
De beller en telefonist zijn anoniem zodat een
vertrouwelijk anoniem gesprek gegarandeerd is.
Wilt u een gesprek van mens tot mens? Onze
hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week te
bereiken op het nummer: 058-2132000.
Vrijwilligers vinden en binden heeft voor ons
allemaal de hoogste prioriteit, want om 24 uur
per dag bezetting te hebben vraagt nogal wat
menskracht en inzet. Iedereen met enige levens-
ervaring die belangstelling heeft voor andere
mensen, en die wekelijks voldoende tijd heeft
kan zich aanmelden als vrijwilliger. U kunt bellen
met Sensoor Fryslân via telefoonnummer 058 -
2120343 (maandag tot en met vrijdag). Bekijk ook
eens onze website http://www.fryslan.sensoor.nl. 

Sensoor Fryslân
voorheen S.O.S. Telefonische Hulpdienst Friesland
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In verband met vakantie staan wij 
tussen 15 juni en 20 juni met beperkte bezetting.

In die periode zijn wij alleen 's middags open
van 13:00 tot 18:00.

Vanaf 22 juni staan wij weer voor u klaar.

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

Eerste ledenkaatspartij
voor de jeugd
Witmarsum - Op zondag 31 mei j.l. werd in
Witmarsum de eerste ledenpartij voor de jeugd
georganiseerd. Al om 08.00 uur waren de vrij-
willigers bezig voor het leggen van de perken.
De zon scheen en met een bakje koffie en broodje
voor de perkleggers, konden de eerste kinderen
komen. 

Om 11.00 uur begon de partij. De beginners en
schooljeugd kaatsten volgens het systeem
Fryslan keatst, de pupillen en welpen hadden
een vast partuur. Het waren leuke en spannende
partijen. Vele ouders zijn er op zo’n kaatsdag
actief om de dag tot een groot succes te maken.
Bij de beginners werd er soms snel gekaatst.
Voordat de kinderen geruild waren van perk
naar speelveld, werd er alweer opgeslagen. De
scheidsrechter had het er druk mee. Ook bleef
het in het bijzonder in deze groep erg spannend.
Alle partijen 5-3 en dat geef heel wat rekenwerk.
Het verschil tussen de 1ste en 2de prijswinnaar
was maar 2 puntjes. Bij de welpen, maakte Elisa
het haar tegenstander Marc erg moeilijk door
juist heel hoge ballen op te slaan. Dennis en ook
Megan deden hun best om de hand tijdens de
opslag recht te houden. Dit is ook bij de school-
jeugd nog wel eens een groot probleem. De
meeste winst is op dit moment nog een goede
opslag. Arjen van P. moest nog van het boeren-
veld worden gehaald, maar toen ook hij aanwezig
was, ging er regelmatig een bal boven. 

- 1ste prijs beginners
Folkert Smid
- 1ste Welpen A
Selma van der Molen en Elise Dooper
- 1ste Welpen B
Albert Gerbrandy en Femke Boorsma
- 1ste Pupillen
Remco Dooper en Marissa van der Veer
- 1ste prijs schooljeugd B
Sanne Elle van der Vlucht
- 1ste prijs schooljeugd A
Mart van der Molen
- 2de prijs schooljeugd A
Frans Dooper

Deze mooie dag was dan ook een dikke prestatie
voor zowel ouders als kinderen om met dit mooie
warme weer te kaatsen. Op dit moment is er in
Witmarsum alweer het straatkaatsen begonnen.
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Kaatsvereniging Makkum       

organiseert 

de Fa. Gebr. Miedema 
freelance timmerbedrijf partij

Zondag 14 juni a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. Partij Heren 30+ en 50+ Del.

met verl. ronde gehouden, aanvang: 11.00 uur.

De prijzen bestaan uit levensmiddelenpakketten
en medailles aangeboden door 

de Gebr. Miedema

De loting vindt plaats 
op het Bondsbureau van de K.N.K.B.

Meer info op www.kv-makkum.nl

Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang Zuidwest Friesland
zoekt z.s.m. 

een gastouder in Makkum

* Voor een baby van 4 maanden.
Twee vaste dagen per week:

maandag en donderdag 
of dinsdag en donderdag
Heeft u belangstelling?

Bel dan vrijblijvend voor meer
informatie het gastouderbureau 

in Witmarsum.
Tel. 0517 – 532084

Gebr. Hogeboom Partij Makkum 
Afdeling Competitie K.N.K.B. Pupillen 

Gaast - Met de ingrediënten; zon, enthousiaste
jeugdleden, vrijwilligers en sponsor “Bouwbedrijf
Gerben Kuperus”, was het succes verzekerd! De
jeugd van “Trije yn ien” is alweer een maand
wekelijks op het kaatsveld te vinden om te trainen
en te oefenen door middel van onderlinge com-
petitie. Tijdens de ledenpartij afgelopen zaterdag
30 mei werd hun talent en getrainde vaardigheden
op de proef gesteld. Uit de spannende partijen
bleek dat de jeugd fanatiek en aan elkaar gewaag
was. De stand op de telegraaf werd nauwlettend
in de gaten gehouden, want tja, wie wil er nou
niet met een mooie beker of zelfs krans naar
huis. Bij de jongste jeugd gingen de meisjes er

met de prijzen vandoor, maar ook de jongens
hoefden niet met lege handen naar huis, voor
hen was er een aanmoedigingsmedaille. Bij de
oudere jeugd won het partuur van Jilger,
Christiaan en Maaike alle partijen en werden
terechte winnaars.

Jongste jeugd  
1e Heline Koning
2e Ruth Stellingwerf

Oudere jeugd 
1e Jilger Hiemstra, Christian Koning, 

Maaike de Groot

Eerste kaatspartij voor de jeugd van Gaast/Ferwoude

Makkum - Zaterdag 6 juni werd in Makkum de
laatste wedstrijd dag georganiseerd. Onder
prachtige weersomstandigheden werd gekaatst
door de jongens en twee meisjes. Deze dag
stond onder leiding van A. Tichelaar, Elly Otten,
Andre Tijmstra en Harry v.d Weerdt. De voor-
rondes werden gekaatst in Beetgum en Zurich.

Er stonden 6 poules van 4 partuur op de lijst.
In de A poule de KNKB klasse. In de B- C en D
poule op KNKB /federatie klasse. De E en F
poule federatie klasse. Na veel rekenwerk
werden de prijzen uitgereikt. In iedere poule
waren er 2 prijzen die door de voorzitter werden
uitgereikt.

Uitslag A Poule: 
1 Grou: Dirjan Bouma, 

Roy van den Berg en Maurice Paasen
2 Berlikum 1: Wessel Miedema, 

Ruben Eijzinga en Jisse Kemper

B Poule 
1 Sexbierum: Joran Gerbranda, 

Mark Jan Ykema en Hendrieke van der Schoot 
2 Dronrijp 1: Gerlof Jansma, 

Jimmy Rene Geertsema en Rense Sybesma

C Poule 
1 Jorwert: Bonne Hylkema, 

Sander Kuperus en Hindrik Meinsma
2 Anjum: Wieger Nutte Visser 

en Wiebe Dijkstra

D Poule 
1 Wjelsryp/Baaium: Ewoud Walda, 

Rykhelt Smink en Rick de Warle
2 Ried 2: Floris Visser, 

Roberts Broeders en Roel Pieter de Jong

E Poule 
1 Winsum: Pieter Postma,

Bauke  Sieswerda en Fenna Kramer
2 Lekkum 1: Jesse Kooistra, 

Wander Meijer en Sietse Jager

Poule F
1 Lekkum 2: Semmi Degerlier, 

Syb Bruining en Dennis Drijver
2 Wommels 2: Ype Bakker, 

Frank Bervoets en Jos Wijnja

Deze partij werd gesponsord door Gebr. Hogeboom
uit Makkum. De kransen werden aangeboden door
Fam. P. Rinia.  Hartelijk dank. Voor meerdere
foto’s zie www.kvmakkum.nl onder link foto’s

(eigen foto)
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts  25.00

Onderbenen Harsen slechts  15.00

Bikinilijn harsen  14.50

Pedicure  18.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Gaast - Afgelopen zaterdag organiseerde kaats-
vereniging Trije yn Ien het pearke keatsen. Er stonden
8 pearkes op de lijst, welke waren verdeeld over 2
poules. Zo moest elk pearke dus minimaal 3 keer
kaatsen.

In poule A waren het Jan Stellingwerf en Marieke
de Vries die alle 3 de partijen wisten te winnen.
Sponsor Tjitse Bouma en Corina Stok werden 2e in
deze poule. In poule B eindigden Sjoerd Hiemstra
en Willie Douma als 1e. 2e in deze poule waren
Abe Ringnalda en Sabine Drayer. Om de 3e en 4e
prijs moesten Tjitse en Corina het dus opnemen
tegen Abe en Sabine. Dit leek een makkelijke over-
winning te worden voor Tjitse en Corina, maar Abe
en Sabine kwamen sterk terug en wonnen uiteinde-

lijk in een spannende partij met 5-5 6-4. De finale
ging tussen Jan en Marieke en Sjoerd en Willie. Jan
en Marieke namen al snel een spel voorsprong.
Maar hier bleef het echter bij voor hun, want
Sjoerd en Willie schakelden een tandje bij. Mede
door de goeie opslag van Sjoerd en het solide perk-
spel van Willie gaven zij geen eerst meer uit handen,
en wonnen met 5-2 6-4. De prijzen bestonden uit
luxe vleespakketten, beschikbaar gesteld door de
sponsor Goinga kantoorvakhandel. 

Uitslag:
1e Sjoerd Hiemstra, Willie Douma
2e Jan Stellingwerf, Marieke de Vries
3e Abe Ringnalda, Sabine Drayer
4e Tjitse Bouma, Corina Stok

Pearke keatsen Gaast/Ferwoude

Federatiekaatsen jeugd te Exmorra
Exmorra - Zaterdag 30 mei j.l. organiseerde KV
Exmorra een federatiewedstrijd d.e.l. voor de jeugd
van Wûnseradiel, Bolsward en Workum. Er was een
prima deelname van 67 kaatsers en kaatsters. Er werd
in poules gekaatst zodat iedereen twee of meer
partijen kon kaatsen onder  ideale omstandigheden.
Om 13.00 uur werd er gestart en om ca. 18.00 uur
waren alle prijzen, beschikbaar gesteld door
Rabobank Bolsward, aan de winnaars uitgedeeld.

Bij de schooljongens stonden er 5 parturen op de
lijst. In een verkorte poulevorm wist het partuur
van Romke Kroondijk alle drie partijen te winnen
van Geart Jan Karsten c.s. (5-5 6-0), Chris Monfils
c.s. (5-0 6-0) en Hubertus Galema c.s. (5-2 6-4).
Het partuur van Geart Jan Karsten pakte de 2e prijs
na zeges op Hubertus Galema c.s. (5-4 6-2) en het
partuur Tjitte Baarda (die Chris Monfils en Jarno
Reinsma verving die na twee partijen al naar huis
waren vertrokken!!) en Sipke Eringa (5-2 6-4).

Uitslag:
1. Romke Kroondijk (Burgwerd), 

Christiaan van der Logt (Makkum)
Douwe van der Zee (Exmorra)

2. Geart Jan Karsten (Hartwerd),
Thomas Oostenveld (Makkum)
Jetze Jan Twijnstra (Exmorra)

Bij de schoolmeisjes waren er 5 tweetallen, die even-
eens een verkorte poulevorm kaatsten. Hier waren
de krachtsverschillen vrij groot. De beslissende partij
was tussen Vera Eekma c.s. en Welmoed Damsma
c.s. waarbij eerstgenoemden na een 4 om 1 achter-
stand op 5-5 6-0 in de kransen kwamen.

Uitslag:
1. Vera Eekma (Bolsward)

Hilde Koopmans (Exmorra)
2. Welmoed Damsma (Bolsward)

Angelique Buma (Schettens)

De pupillenjongens waren het best vertegenwoordigd
met 8 tweetallen. In twee poules van vier waren de
krachtsverschillen gering getuige de uitslagen (vijf
maal 5-5 en driemaal 5-4). In poule 1 versloegen
Klaas-Jan Haijtema c.s. Iwan Tjeerdema c.s. op 5-5
6-0. In poule 2 klopten Teun Miltenburg c.s. met
alles aan de hang het partuur van Tom Algera. In de
finale namen Teun c.s. een ruime voorsprong namen,
maar Klaas-Jan c.s. kwamen nog dichtbij tot 5-4 6-2.
De nummers twee van de poule streden om de 3e
prijs. Tom c.s. wonnen ruim van Iwan c.s. op de
stand 5-2 6-6.

Uitslag:
1. Teun Miltenburg (Bolsward)

Jasper Zuidema (Exmorra)
2. Klaas-Jan Haijtema (Tjerkwerd)

Reinder van Abbema (Schettens)
3. Tom Algera (Makkum)

Fabian Noordhuis (Bolsward)

Bij de welpenjongens was er een poule met 4 twee-
tallen en een poule met 3 tweetallen. In poule 1
gaven de parturen elkaar geen duimbreed toe. Het
partuur van Willem van Abbema won alle partijen,
de eerste van Lars Onrust c.s. (5-5 6-0) en de laatste
van Thomas Miltenburg c.s. (5-2 6-2). In poule 2
waren de verhoudingen wel duidelijk. Menno Galema
c.s. behaalden twee ruime overwinningen (twee-
maal 5-0). De poulewinnaars kwamen in de finale.
Na een zinderende finale wonnen Willem c.s. van
Menno c.s. op de stand 5-5 6-4. In de strijd om de
3e prijs versloegen Thomas c.s. het partuur van
Michiel de Jong (5-3 6-4).

Uitslag:
1. Willem van Abbema (Schettens)

Gerrit Terluin (Exmorra)
2. Menno Galema (Bolsward)

Pieter Jan Leijenaar (Exmorra)
3. Thomas Miltenburg (Bolsward)

Albert Feenstra (Exmorra)

Bij de pupillen-/welpenmeisjes stonden er 6 twee-
tallen op de lijst. In twee poules van drie gingen de
winnaars naar de finale en de tweede van de poules
naar de kleine finale. In de ongemeen spannende
poule 1 won elk partuur een partij. Lisanne Rinia c.s.
verloren tegen Annemiek Zuidema c.s. op 5-5 6-0,
maar bereikten toch de finale na een zege op Anna
Jantsje Bosma c.s. (5-3 6-0). In poule 2 wonnen
Jacqueline Buma c.s. op 5-5 6-2 van partuur Boukje
Ellen Bosma, maar verloren van Silke Bruinsma
c.s. op de stand 5-4 6-4. Er volgde opnieuw een
fantastische finale waarin Lisanne c.s. pas op 5-5
6-2 wonnen na een 5-2 achterstand van het partuur
van Silke. Om de 3e prijs klopten Jacqueline c.s.
op de stand 5-3 6-4 het partuur van Anna Jantsje.

Uitslag:
1. Lisanne Rinia (Makkum)

Iris van der Werf (Exmorra)
2. Silke Bruinsma (Makkum)

Rianna Twijnstra (Exmorra)
3. Jacqueline Buma (Schettens)

Rianne Stremler (Exmorra)



pag. 15 MAKKUMER BELBOEI - 10 juni 2009

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. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Een leuk rotan tweezitsbankje met bijbehorende
stoel. In een aparte blauwe kleur, met losse kussens.
De zijkanten zijn van webbing  45.-, 
tel. 0517-641220 

2 pk, 2tact 2 pk, 2tact Yamaha buitenboord motor
 75.-, tel. 06-57431431 bellen tussen 17.00 en
19.00

2 Bureau stoelen als nieuw per stuk  40.-, 
tel. 06-39404710

2 Pullman matrassen 90 x 200 m1  25.-;
Bruine eiken eettafel met 4 stoelen  100.-;
Zware Bruine eiken salontafel  100.-; Grenen
eettafel  25.-; Grenen salontafel  25.-;
Rollenbank voor racefiets (3 rollen)  25.-;
Kleuren TV 5.-; Zwart/Wit Kleinbeeld TV 5.-
tel. 0517-532051

Koelkast voor boot of caravan werkt op gas
12V/220V  40.-, tel 06-51935585

Overall mt.128  3,50; 2 Regenjasjes in tasjes,
mt.128/134 en 134/140 (met broek), per stuk  4.-
Keulse pot (15cm)  3,50, tel. 06-48089849

1 Opiumtafel 40x80x80  50.-; Leren jas mt. 56
kleur Bordeaux rood  15.-, tel. 0515-575756

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Middenstraat 1
MAKKUM

Zeer royale, 
karakteristieke woning

met dubbele garage
en tuin.

Vraagprijs:
 349.000,00 k.k.

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm    2007   14450,-
Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm 2005  12450,-
Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005  11950,-
VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm   2007  9950,-
VW Bora Tdi,comfortl,104dkm      2003  9950,-

Peugeot 107XS,Automaat,airco,36dkm 2007  8850,-
Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm  2005  7450,-
Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm 2000  4750,-
VW Polo Shopper, 3drs,wit,nwe apk 1984  699,-

Peugeot 207 1.6i-16v
XS-Pack,zwartmett.5drs
Airco-ecc,lm.velgen,Mistl.voor,
r-cd,El.ramen/spiegels
48dkm  bj 2007

Nu  14.450,- 
uniGar Horjus

LET OP!! Bij een tankbeurt van minimaal
20 liter brandstof krijgt U een Gratis Telegraaf!! 

(Zolang de voorraad strekt)

Airco defect?? Wij helpen U perfect!!
Surf nu naar… www.garagehorjus.nl

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.



Nieuwe party tent in doos 3x6 m. koopje, 
tel. 06-12290207

Solide eiken eethoek tafel 1.40x0.85 m. (uitschuif-
baar tot 2.20 m.); 4 Stoelen met Leeuw in hout-
snijwerk in rugleuning, pr.n.o.t.k., tel. 0515-231940

Kinderledikantje incl. bedbodem en matras
z.g.a.n. afm. 60x120 cm. € 55.-, tel. 06-44136949

Kleuren TV Match-line 68 cm. breedbeeld
t.e.a.b., tel. 0515-231648

9 (+2 halve) stuks ongebruikte Durox-bouw-
blokken, Afm. 60-20-/7cm dik, tel. 0515-231881

Wij hebben bij de postcodeloterij 4 kaartjes voor
Slagharen gewonnen. Wij willen ze graag ruilen
met iemand die kaartjes voor de sauna heeft
gewonnen. Dus ga je liever in een achtbaan dan
in een zweethok bel dan 06-47157579

Lief baasje voor onze jonge poesjes, tel. 0517-
532161

Fietssleutel! Omgeving Markt/Bleekstraat, 
tel. 0515-231021
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Zoekertje
GEVRAAGD

VERLOREN

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN

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

VDBLES TAXICENTRALE

RUILEN
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