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Afscheid van Hans Boonstra
directeur van de obs It Iepen Stee

Makkum - Donderdagmiddag namen leerlingen
van de obs afscheid van meester Hans. Nadat hij
en zijn vrouw Alie door koetsier Piter van der Meer
en zijn dochter Esther met paard en wagen in
Piaam van huis waren gehaald, werden ze bij de
rotonde bij de haven door alle leerlingen en een
aantal ouders opgewacht. Getooid met vlaggetjes
ging de stoet door het dorp richting school, waar
alle groepen de een of andere act opvoerden
voor de vertrekkende directeur. Het werd een
gezellige middag vol toneel, dans en zang en de
verschillende groepen boden meester Hans
diverse cadeaus aan. Van alle kinderen kreeg hij
tuinmeubilair als cadeau aangeboden. Hans is
27 jaar directeur geweest van de obs in Makkum.

Vrijdagavond was er voor ouders, collega’s, oud
leerlingen en allerlei andere bekenden gelegenheid
om meester Hans de hand te schudden. Van deze
gelegenheid werd volop gebruik gemaakt. Ook nu
weer was het een uiterst gezellige avond waarin
sprekers werden afgewisseld met diverse sketches
en muzikale optredens van Hans, de broer van
Hans en Hans samen met collega’s. Kenmerkend
voor deze avond waren het informele en onge-
dwongen karakter van het hele gebeuren.
Gezelligheid alom dus en de muzikale omlijsting
van het geheel werd verzorgd door de prima
spelende band ´No Panic” uit Makkum. Hans kan
terugzien op een afscheid “om nooit te vergeten“,
zoals hij het zelf formuleerde.

Makkum – Vanavond is de eerste van een serie
van 7 woensdagavond zomeravond markten en
gezelligheidsmarkten in het centrum van het dorp.
Automobilisten worden verzocht hun voertuig

vanmiddag ná 16.00 uur niet meer te parkeren
op het Plein, Markt, Kerkstraat, en  een deel
van de Kerkeburen en Ds.L.Touwenlaan
(vanaf hoek Bleekstraat).

Centrum deels autovrij na 16.00 uur vandaag

Makkum -  Ter gelegenheid van het 25-jarig
jubileum van de Makkumer Belboei, is van de
stichting Waterpark Mounewetter in Witmarsum

een gift ontvangen. Wij als redactie waarderen
dit zeer, hartelijk dank hiervoor!

Jubileum-gift
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Info Familieberichten
Kerkdiensten   
zondag 5 juli

Het Anker 9.30 uur
ds. G. de Fockert, Zutphen

R.K. Kerk  9.30 uur
Parochievoorganger 

Baptisten Gemeente dienst te Workum 9.30 uur
br. D.Tamminga, Makkum + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
dienst te Makkum  

Holle Poarte piramide 9.30 uur
voorganger dhr. G. Wijngaarden, m.m.v.    A. v.d. Meer    

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 O.Y. Hoekstra, 
Ds. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380               
- 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

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

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

Onverwacht overleden onze medebewoner van
de Jonkersflat  mevrouw

S. de Boer - Huisman
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.

Directie, bewoners, personeel, vrijwilligers 
en cliëntenraad van Zorggroep Tellens
Woonzorgcentrum Avondrust

Makkum, 23 juni 2009

Een handdruk zo warm, even een arm om je heen.
Een kaart, brief of bloemen, wat het ook zij. Het heeft
ons goed gedaan, bij het overlijden van onze broer
André, bij het verlies van ons kleinkind Summer en
bij het ziek zijn van Manno. Onze hartelijke dank.

Manno en Feikje

Makkum,  juli 2009

3 juli 2009

Dit vrolijke ventje, ´t is heus waar
wordt 3 juli echt 50 jaar!

Hartelijk gefeliciteerd 
door Heit en Mem

Makkum, juli 2009

"Daar had deze ambtenaar nog haar,
mar nu wordt de trommelaar 50 jaar!"

Agenda
woensdag 1 juli
Makkum – Avondrust restaurant 14.30 uur gezellige
middag, verzorgd door de heren Herrema en de Jong.
Zij vertellen over het Skûtsjesilen

Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
met Kinderrommelmarkt  

donderdag 2 juli
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Jeu de boules voor 55+

zaterdag 4 juli
Makkum – Kaatsvereniging organiseert 11.00 uur
Wilde Straatkaatspartij op het Plein, 
voor dames en heren en voor leden en niet-leden

Cornwerd – Kaatsland 11.00 uur Federatie kaatsen

dinsdag 7 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
kaartclub in het restaurant

woensdag 8 juli
Makkum – In centrum 19.00-21.00 uur 
Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
met Kinderrommelmarkt

Miljarden mensen
en toch zo onbeschrijfelijk uniek

Hoera!
Wij zijn superblij,

Lena heeft er een broertje bij!

Syb
24 juni 2009

04.10 uur - 4402 gram - 50 cm

Mark de Witte en Hinke Wijbenga
Ds.L. Touwenlaan 43

8754 BR Makkum
06-46422235

Afscheid meester Hans

Lieve mensen, ik heb een fantastisch afscheid
gehad als directeur van o.b.s. It Iepen Stee in
Makkum. Ik wil in dat verband kinderen, ouders,
collega’s en andere belangstellenden geweldig
bedanken voor de grote inspanning, de werk-
stukken, de kado’s, de acts en de vele mooie
woorden!
Ook namens mijn vrouw Alie Breeuwsma,
ook die heeft genoten!

Vriendelijke groeten, Hans Boonstra
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Optimel Vanille Vla.................................................1.39
Gesneden Kaas Jong Belegen, 100 gram...........................1.49
Achterham, per pakje..............................25 cent korting

van de Warme Bakker

Vloerkadetten..................................................nu 5+1 gratis

Bloemkool.....................................................per stuk 99 cent
Hak Groenten, potje 370 ml..................................nu 79 cent
Top Roodmerk Koffie, 500 gram.......................................3.19
Maritain Koffieroom, pakje à 20x10 gram........voor 59 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 2/7 t.e.m. wo. 8/7
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De gehele 

maand juli 

verloting 

2 Trapauto’s

Wist u dat...
* de bibliotheek Makkum op woensdag 1 juli en 

woensdag 12 augustus op de braderie staat 
met boeken

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 4 juli wordt weer het oud
papier opgehaald door de leden van muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld of in dozen aan de weg te zetten. Wilt
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en kaatsveld.

Zomeravondmarkten 
en jaarmarkt Makkum
Makkum – Het is traditie dat gedurende een
zevental weken op de woensdagavond in het
centrum van Makkum een zomeravond/gezellig-
heidsmarkt wordt georganiseerd, door de
activiteitencommissie onder auspiciën van de
OVM. Markmeester Anne Koekoek en dochter
Marga zorgen er voor dat standhouders/sters een
goed plaatsje krijgen, dat is elk jaar nog gelukt.
Marktmeester Koekoek zegt dat de belangstel-
ling van de strandhouders jaarlijks terugloopt,
dus er mogen best nog wat nieuwe bijkomen.
Wat de kinderrommelmarkt betreft, voorheen was
dit op de eerste en laatste avond, maar ze mogen
nu elke week hun spullen te koop aanbieden.

De zomeravondmarkten worden gehouden de
woensdagavonden: 1, 8, 22 en 29 juli en 5, 12 en
19 augustus, elke avond van 19.00-21,00 uur.
De jaarmarkt is op donderdag 16 juli en deze
duurt van 11.00-18.00 uur. Voor meer informatie
c.q. aanmeldingen kunt u bellen met marktmeester
Anne Koekoek, tel. 0515-231225.
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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 L I
 Babi Pangang
 Koe Lo Kai
 Mini Loempia's 
 Witte rijst

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

OBS de Opslach speelt weer

(eigen foto)
Arum - Ouders en personeel van OBS de
Opslach in Arum hebben zich samen in een
schoolpleincommissie ingezet om een prachtige
speelplek tot stand te brengen. De leerlingen
kwamen zelf ook met fantasievolle ideeën. Dit
resulteerde in een ontwerp voor een fijne en
veilige ontmoetingsplek voor kinderen van
verschillende leeftijden. 

Een idee is het begin, vervolgens moet het gere-
aliseerd worden, en daarbij waren véél meer
financiën gemoeid dan aanvankelijk ingeschat.
Bovendien werden er dusdanige eisen aan de
veiligheid gesteld, dat het plan flink bijgesteld
moest worden. Gelukkig konden door subsidies
en giften van verschillende fondsen (Jantje Beton,
Stichting Kinderpostzegels, VSB fonds, revalidatie-
fonds en NSGK) veel van de ideeën worden uit-
gevoerd. Daarnaast haalde de school ook zelf
geld binnen door bloembollen te verkopen en
een wereldfeest, waarop ouders zelfgemaakte

wereldgerechten verkochten. Ook gemeente
Wûnseradiel tastte behoorlijk in de buidel, en
daarnaast steunde Plattelânsprojekten Noardwest
Fryslân de realisatie van het prachtige nieuwe
schoolplein. Het selecteren van geschikte klim-
toestellen (banken, podium, tuimelstangen, even-
wichtcircuit, klimgrepen, pleinplakkers, tuinier-
bakken) ging erg goed. De verwachtingen werden
zo nu en dan zelfs overtroffen.

Na een paar jaar zijn we dan nu klaar met de rea-
lisering van het pleinplan. De betrokkenheid en
de inzet van de ouders in de pleincommissie was
enorm. Er is bijzonder veel tijd in gestoken,
maar het resultaat is er dan ook naar. Het plein is
veranderd in een aantrekkelijke speelplek, waar
ook lang na schooltijd en in de weekends door
verschillende leeftijdsgroepen gebruik van wordt
gemaakt, door kinderen uit het hele dorp. In die
zin is het schoolplein van de Opslach een echte
ontmoetingsplek geworden.

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

Humanitas Zuidwest Friesland start bij voldoende
deelname eind september een lotgenotengroep.
De groep is bedoeld voor mensen die een dierbare
hebben verloren. Na het verlies van een partner,
maar ook na het verlies van een kind of een ouder
kan men er behoefte aan hebben met lotgenoten
over de ervaringen te praten. Dat kan in de lot-
genotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht

personen, die onder leiding van twee vrijwilligers
circa acht keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeen-
komsten wordt gesproken over de gevoelens en
emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe dit
te verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning
die veel steun kan geven aan de deelnemers van
de groep. Meer informatie over de gespreksgroep
en opgave via mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869

Lotgenotencontact na verlies van een dierbare
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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

Versgesneden Hollandse Bloemkool
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.60

Verse Hollandse komkommers             
1 voor maar . . . . . . . . . . . . . 0.40

Mooie Turbana bananen
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.00

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

Nieuwe oogst Opperdoeze ronde
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.60

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Afsluiting seizoen Zanggroep Forte

(eigen foto)
Makkum - Nu de zomervakantie in zicht komt
en iedereen er straks lekker op uit gaat, sluit ook
Zanggroep Forte het zangseizoen af. Traditie-
getrouw doen zij dit met een optreden voor de
bewoners van Zorgcentrum Avondrust, waar de
zanggroep elke dinsdagavond haar repetities
houdt. Om 19.30 uur verzamelden zich een aan-
tal nieuwsgierige bewoners, die uitkeken naar
een gezellig avondje muziek.

Onder leiding van hun nieuwe dirigente Anna
Hoogeboom bracht het koor vóór de pauze enkele
mooie gospelachtige nummers ten gehore.
Ondanks wat kleine schoonheidsfoutjes kreeg
het koor hierna toch een welgemeend applaus.
In de pauze zorgden vrijwilligers voor een heerlijk
kopje thee of koffie met iets lekkers erbij en hier-

na begon Forte aan het laatste gedeelte van het
optreden. Hierbij werden aan het einde enkele
Friese liederen gezongen waarbij ook de bewoners
werden uitgenodigd om mee te zingen. Die maak-
ten hier dankbaar gebruik van zodat de avond in
eensgezinde stemming werd besloten, terwijl de
zon prachtig onderging in een windstil IJsselmeer.
Een mooie afsluiting van een muzikaal seizoen.

Bent u na dit verslag nieuwsgierig geworden
naar Zanggroep Forte en wilt u weleens een
repetitie bijwonen of mee zingen? Op dinsdag
18 augustus (20:00 uur) starten de repetities
weer van deze enthousiaste zanggroep, dus u
bent dan van harte welkom in de recreatiezaal
van Avondrust. Tot slot wenst Zanggroep Forte
iedereen een fijne vakantie toe en veel zon!

Orkest Hallelujah in Avondrust was weer een succes!

Makkum - Maandag de 22e juni speelde het
orkest van Hallelujah, op uitnodiging van de
vrijwilligers van de ‘KoffieBar’ voor de bewoners
van Avondrust en andere belangstellenden. Een
kleine 50 personen kwamen luisteren naar dit
concert, van de 40 musici van het orkest. Bekende-
en minder bekende muziek kwam ten gehore en
alles werd ingeleid door Nynke Jaarsma, de
dirigent. Avondrust had weer gezorgd dat de

innerlijk mens ook niets tekort kwam. Al met al
een groot succes dus, waar iedereen met plezier
op terug kan kijken. Hallelujah bedankt! Wij
wensen iedereen een leuke, gezellige- en warme
zomervakantie toe. Vanaf september beginnen
de ‘KoffieBar avonden weer, in Avondrust.

Namens de vrijwilligers van de ‘KoffieBar’, 
met vriendelijke groet, Marcel Knijff, voorzitter.
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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

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Wij zijn 3 tot en met 
10 juli gesloten

Zaterdag 11 juli 
weer geopend

Woensdagmiddags
gesloten

Aan en voor de bewoners van de Oude Nieuwbuurt
van de wijkraad betreffende de verkeersveiligheid

Ingezonden

Sommige mensen drinken te veel…
De vakantietijd breekt aan. Lekker luieren in de
zon. Met een bootje op de Friese meren. Lekker
eten. Glaasje wijn erbij. Maar mogelijk ook een
confrontatie met je partner. Of met jezelf. Een
vraag die boven komt als je in alle stilte zit te
mijmeren: Drinkt mijn partner niet teveel?
Hoeveel drink ik zelf eigenlijk? Wat is eigenlijk
teveel? Op de website van Webzorg kun je een
drinktest doen: je brengt je eigen drankgebruik
in kaart en vervolgens krijg je een advies. Je
vindt op de site informatie over verschillende
vormen van hulp en zelfhulp. Verder kun je
jezelf daar aanmelden voor een internettherapie.
Binnen drie dagen kan een behandeling starten.

Wat is Webzorg?
Webzorg biedt niet alleen internetbehandeling
voor mensen die te veel drinken, maar ook voor
mensen met psychische problemen. Als enige in
Nederland biedt Webzorg de mogelijkheid om een
internetbehandeling te volgen voor gecombineerde
problemen. Je kunt binnen één behandeling aan
meerdere problemen werken, bijvoorbeeld burn-
out en alcohol. De behandeling vindt plaats binnen
een beveiligde internetomgeving, waarbij je
privacy gewaarborgd is. 

Wat zijn de voordelen van Webzorg?
• Werken aan de oplossing van je probleem

waar en wanneer het je uitkomt.
• Contact met een psycholoog met wie je tijdens 

je hele behandeling contact houdt.

• Een behandeling afgestemd op je persoonlijke 
situatie.

• Aanmelden voor een behandeling kan eenvoudig
via www.webzorg.nl

• Geen wachttijd.
• Gratis behandeling, wel moet je rekening 

houden met het verplichte eigen risico.

Voor meer informatie kun je terecht op
www.webzorg.nl of bel 050 522 59 22 

Ervaring met Webzorg
Trudy (47, docente op een scholengemeenschap
in Leeuwarden). De laatste jaren ervaart Trudy
meer werkdruk door de vele regels en wijzigingen
die binnen het onderwijs worden opgelegd. Ze
heeft het gevoel dat ze de aansluiting bij haar
leerlingen begint te verliezen. Haar vrije tijd biedt
een goed tegenwicht tegen alle schooldrukte.
Wekelijks is zij te vinden in de sportschool en in
de weekenden gaat zij met het gezin naar hun
huisje aan het water. Zeilen geeft haar het ultieme
gevoel van vrijheid. ’s Avonds wordt er meestal
tot laat gezellig doorgeboomd. Het viel de partner
van Trudy op dat zij de laatste tijd steeds vaker
een extra fles opentrekt. Niet heel problematisch,
maar toch wel teveel. Na een paar indringende
gesprekken, besloot Trudy zich aan te melden
bij Webzorg voor internetbehandeling. Zij zag er
eerst tegenop, maar nu zij een aantal weken
bezig is, moet ze toegeven dat het haar allemaal
reuze meevalt.

Makkum - Zoals werd afgesproken door de
gemeente met de bewoners van de Oude Nieuw-
buurt, werden er enkele weken geleden vijf (i.p.v.
vier) parkeerplaatsen in de Doniastraat gelegd
(In de Belboei van 11 maart werd hierover ver-
slag gedaan door de wijkraad.) Hiervan wordt
goed gebruik gemaakt. Voor de doorgang van
groter verkeer en tegemoetkomend verkeer is
er nu een betere situatie ontstaan. Er zijn veel
positieve reacties hierover gehoord. 

Wat betreft de onveilige hoeken van de Leer-
looiersstraat/Gedempte Putten en de Doniastraat/
Leerlooiersstraat, daarover komt de eensluidende
klacht: een gevaarlijke situatie voor alle verkeer.
Met de regelmaat zelfs zeer gevaarlijke situaties.
Gebleken is dat de korte snoei van een heg nog
steeds geen goed overzicht van het verkeer geeft.
Andere maatregelen kunnen mogelijk een oplos-
sing bieden. Er zijn bewoners die niet alleen over
de klachten praten, maar ook mogelijk oplossingen
noemen. 

Door de wijkraad werd over deze onveiligheid
opnieuw contact opgenomen met de gemeente.
Daarom wordt nu aan de bewoners van de Oude
Nieuwbuurt gevraagd om te reageren. Geef uw/
jouw klachten en ideeën door aan de wijkraad.

Met de gemeente is afgesproken dat deze
reacties gezamenlijk worden besproken. Ook
bestrating van de stoepen en de rijweg blijven
problemen opleveren. Vooral doordat de
bestrating enigszins schuin afloopt. Maar ook
het verval (waardoor hobbels en kuilen) van
vooral de stoep zorgt ervoor dat er van veilig
wandelen lang niet altijd sprake is. En in onze
buurt wordt er volop gebruik gemaakt van de
voetgangersroute.

Met de klachten van de bewoners uit onze buurt
kan een schrijven aan de gemeente nog meer
duidelijkheid geven bij onze vraag naar middelen
voor de verkeersveiligheid. Dus: geef aan de
wijkraad per telefoon of beter nog per e-mail of
per brief(je) de klachten met de ideeën voor
oplossingen door. Samen (mee)denken over ver-
beteringen werkt het beste.

Wijkraad Oude Nieuwbuurt:
- Berna van Croonenburg, 

Doniastraat 31, tel. 231881
- Corrie Kampen, 

Gedempte Putten 14, tel. 232327
- Hillie Jongman, 

Gedempte Putten 16, tel. 232027
e-mail: wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com
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Met het openen van de inschrijving is de derde
editie van de Frisian Solar Challenge van start.
Er wordt rekening gehouden met een vijftigtal
deelnemers, uit binnen- en buitenland. Om het
internationale karakter te benadrukken en omdat
dit de grootste zonnebootrace ter wereld is, luidt
de ondertitel van het evenement World Cup for
Solar Powered Boats. De organisatie verwacht
extra buitenlandse deelnemers in de innovatieve
Topklasse. De Frisian Solar Challenge 2010 is
van 4 juli tot en met 10 juli.

De deelnemers strijden in drie klasses, de standaard
Challengeklasses voor één- en tweepersoonsboten
en de Topklasse. In de Topklasse is het ontwerp
en gebruik van zonnepanelen vrij. Wel wordt in
2010 een maximum gesteld van 1750 Wp aan
het vermogen van de zonnepanelen. Een extra
element waardoor er meer competitie zal zijn,
zo hoopt de organisatie. Met deze regel wil de
Frisian Solar Challenge innovatie bij de ontwik-
keling van elektrische boten stimuleren. De zonne-
panelen voor de Challengeklasses A en B worden
beschikbaar gesteld door sponsor The Sun
Factory. Zo kunnen ook minder draagkrachtige
teams van met name scholen deelnemen. Deel-
name kan echter niet zomaar; alle teams moeten

naar de race toe in zeven stappen voldoen aan
technische- en ontwerpselen. Ook moet op de
eerste dag van het evenement, tijdens de proloog
in Leeuwarden, een gemiddelde minimumsnelheid
behaald worden. Voor de Challengeklasse blijft
die gelijk op 8 km per uur, voor de Topklasse wordt
deze opgeschroefd naar 12 km per uur. De opzet
van de Frisian Solar Challenge blijft grotendeel
hetzelfde. Alle deelnemers volgen de route van
de traditionele Elfstedentocht. De etappedagen
worden echter zwaarder. Per dag moeten meer
kilometers worden afgelegd. In tegenstelling tot
2008 wordt de route niet in zes dagen maar in
vijf dagen afgelegd. Er is nu een rustdag inge-
voegd. Verder belooft de proloog op zondag 4
juli een spectaculair evenement te worden in de
Leeuwarder stadsgrachten.

De Frisian Solar Challenge is in 2006 voor het
eerst georganiseerd. Nergens ter wereld wordt een
vergelijkbaar evenement gehouden. Door het grote
enthousiasme van deelnemers en belangstellenden
vinden in 2009 op verschillende plaatsen solar-
boat wedstrijden plaats, onder andere in Brazilië,
Duitsland, Frankrijk en Italië. De Frisian Solar
Challenge wordt mede mogelijk gemaakt door
de provincie Fryslân en de Europese Unie.

Inschrijving Frisian Solar Challenge 2010 van start

Leeuwarden – “Ben jij het nieuwe gezicht van
Froeks.TV?” Deze vraag stelde de Friese online
jongerenzender aan haar kijkers. Tijdens de
zomer houdt Froeks.TV een screentests om jong
presentatietalent een kans te geven televisie
ervaring op te doen. De screentest staat open
voor alle Friese jongeren. Verslaggevers van
Froeks.TV worden dagelijks met een camerate-
am op pad gestuurd om items te maken over
alles wat jongeren in Friesland beweegt. Zo had
Froeks.TV verslaggever Ricardo Brouwer (18)
een interview met Doutzen Kroes, deed Wiesje
Procee (21) verslag vanaf Wâldrock en presen-

teert Timo Jepkema (15) wekelijks zijn eigen
weerbericht. Als verslaggever van Froeks.TV ben
je overal bij, kom je op de gekste plekken en doe
je veel ervaring op in de mediawereld. De zender
maakt dagelijks nieuwe items voor en door
jongeren, deze zijn te bekijken op www.froeks.tv.
De website trekt maandelijks 50.000 unieke
bezoekers en stond afgelopen jaar meerdere keren
in het nieuws met onder andere Fryslân’s Next
Top Model en de rapcontest “Fryske Flow 09”.
Wie meer informatie wil, of zich wil opgeven,
mailt naar froekstv@gmail.com. Aanmelden kan
tot eind juli.

Froeks.TV zoekt nieuw presentatietalent

Wie heeft op of na 14 juni j.l. mijn zonnebril
gevonden/meegenomen uit het Scoutinggebouw.
Het is een ray-ban zonnebril in een bruin leren

koker, op de koker staat de naam “Roelie”.
Graag reactie aan Titia Rinia tel. 0515-231191
of 0515-232101.

Vermist

Makkum – Strand Bibliotheek, voor campinggasten en
bezoekers bungalowpark, alle dagen geopend van 11.00-
17.00 uur                    

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
vanaf 14.00 tot 16.00 uur. Vertrek vanaf de Turfmarkt
Makkum, info/opgave verplicht via Stichting “it Preamke”,
tel. 0515-232222

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens winkel-
openingstijden. Ook op afspraak eventueel ’s avonds. Bij
H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. Voor opgave/info
tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward. Iedere woens-
dagmiddag (bij voldoende deelname). Vertrek 13.00 uur
vanuit de haven van Makkum. Met proeverij op de terugweg.
Info en opgave via H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”,
tel. 0515-233780

Makkum – Robbentocht naar de Waddenzee iedere donder-
dag (bij voldoende deelname). Voor info van vertrektijden
en deelname H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”,
tel. 0515-233780

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp, onderdeel
van de Aldfaers Erf Route, exposeert van 15 juni tot 31
oktober de Armeense kunstschilder Gagik Manoukian.
Openingstijden van di. tot en met zo. van 10.00-17.00 uur
(maandags gesloten)

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

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september unieke poppenhuizententoonstelling en ver-
koop 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

Uit eigen regio

Musical 
O.B.S. de Marnewier
Kimswerd -  Op 25 juni j.l. brachten de kinde-
ren uit de groepen 5 t/m 8 van OBS “de
Marnewier”, de musical “De verdwijning van de
mislukte barbie” ten tonele. De publieke belang-
stelling was groot. De zaal in MFC Piers’ Stee
was dan ook afgeladen vol. Het voor- en na
programma werd verzorgd door de kinderen uit
de groepen 1 t/m 4. Vol overgave speelden de
kinderen hun rol.

In Hotel de Korenwolf raakt het ouderpaar
Alfons en Marlies de Waal (gespeeld door
Roeland Damsma en Demi Gerritsma) hun zeer
verwende dochter Angelique (gespeeld door
Mirjam Vis) kwijt. Angelique is het geruzie van
haar ouders zat!! Vol overgave bezingt Angelique,
solo,  hoeveel verdriet ze daar van heeft. De
Bende van de Korenwolf laat de ouders inzien,
welk effect hun gedrag op Angelique heeft en
zorgt voor een verrassende ontknoping. Het was
een zeer succesvolle avond! 
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Sneek AOC Friesland
Vmbo-Groen: Jurjen Wiersma, Exmorra. 
Kader Beroepsgerichte Leerweg: Cynthia Duizendstra.

Sneek Bogerman
Gymnasium: Bauke Risselade. 
Athenium: Menno Bijlsma. Hinke Politiek, Wons. 
Havo: Jurjen van Abbema, Arum. Dieuwke Boonstra.
Klaas Bootsma. Ayla Meekel, Witmarsum. Femke Wijma,
Wons. Alise Zijlstra, Witmarsum. 
Vmbo Kaderberoepsgerichte leerweg: Rianne de Boer,
Witmarsum. 
Vmbo Basisberoepsgerichte leerweg: Christiaan Osieck.

Franeker Scg Anna Maria van Schuurman 
Vmbo basisberoeps bouwtechniek: Siebe  Bijma, Arum. 
Vmbo basisberoeps groen: Femke van Althuis, Arum. 
Vmbo basisberoeps metalektro: Arnoud Vis, Arum. 
Vmbo theoretische leerweg: Fleur Jepkema, Arum.
Sanne Snijders, Arum. Rianne Tolsma, Arum. 
Havo: Sander de Boer, Arum. Rutger Brouwer, Arum.

Bolsward Marne College 
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg, leerwerktraject:
Marije Walsma, Witmarsum. 
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg: Sammy Andrews.
Kim Brattinga. Bert Haitsma, Witmarsum. Jurgen de Vries. 
Vmbo kaderberoepsgerichte leerweg: Jan Algra, Wons.
Froukje Bakker, Wons. Dennis Bergsma. Casper de Boer,
Arum. Lisanne Boom, Witmarsum. Jeanine van der Bos,
Ferwoude. Huub Bosch. Jouke Haijtema, Wons. Rinse-Jan
Heeringa, Witmarsum. Tom Huitema, Arum. Lois Jaspers,
Arum. Ilona Klamer. Dennis van Peer. Sander Pijpker.
Cor Politiek, Wons. Lennart Popma, Witmarsum. Feike
Reitsma, Witmarsum. Marije Sieperda. Andrea van der
Velde. Stefan Visser. Annelies Wijnalda, Exmorra. Gerrit
Anne van der Zwaag. 
Vmbo gemengde leerweg: Douwe Bakker, Parrega
Jouke Pier Kuipers, Parrega. 
Vmbo theoretische leerweg: Ramon Adema, Arum.
Annettine Dijkstra. Douwe Sjoerd Heinsma, Exmorra.
Jaring op de Hoek. Karin de Jong. Marjan de Jong.
Mirjam Kadijk. Auke Marten van der Kamp, Parrega. Iris
van der Kamp. Marieke Kleiterp. Laurens Meter. Michel
Nauta, Wons. Anna Oppedijk. Jelle Pieters. Liz Schlüter.
Hester van der Stap, Parrega. Marion Stoffels. Jaap
Tromp. Attje van der Velde, Witmarsum. Jitske de Vries.
Laura van der Werff, Schraard. 
Havo: Reinou Bersgma. Ylja van den Ent. Marieke
Hettinga, Exmorra. Tiny Plantinga, Parrega. 
Atheneum: Femke van den Berg, Exmorra. Paulien
Burgers, Parrega. Frank Hiddema. Ingrid Horjus. Angela
Vrooman. Anne Woltsje de Witte, Ferwoude.

Harlingen Rsg Simon Vestdijk 
Vmbo kaderberoeps economie: Klaas Kool. 
Vmbo kaderberoeps Z en W: Suet Juandiana, Arum. 
Vmbo theoretisch economie: Gerard Siewerda, Arum. 
Vmbo theoretisch Z en W: Jordan van der Heide, Arum. 
Havo: Florrie Jongema, Witmarsum. Robert Verduijn,
Pingjum. Erik de Groot, Witmarsum. Fenna Lemstra,
Witmarsum. 
Atheneum: Marije van Popta, Witmarsum. Sonny Roffel,
Pingjum. Richarda van der Zee.

Geen plaatsnaam is Makkum.

Aan alle leerlingen die dit jaar
examen hebben gedaan:

Ben je geslaagd?
Van harte gefeliciteerd!

Ben je gezakt of heb je een herexamen?
Heel veel succes met de volgende poging!

De jeugdraad van de 
PKN gemeente van Makkum eo.



Geslaagd? - Proficiat!
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Nog geen vakantieplannen? 
It Fryske Gea organiseert zomerkampen op Ameland

(eigen foto)
Natuurbeschermingsvereniging It Fryske Gea
organiseert in de periode van 27 juli t/m 14
augustus voor jongeren van 11 t/m 18 jaar zomer-
kampen op Ameland. Ook dit jaar is er een
afwisselend programma met aandacht voor sport,
spel en natuurbeleving. De kampweken zijn elk
jaar een groot succes. 

Op naar Ameland!
Ameland is een geweldig eiland met strand, zee
en duinen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor
een fantastisch, spannend programma met leuke
eilandactiviteiten: uitwaaien aan het strand, wad-
excursies, ontdekkingstochten en nog veel meer.
Het zomerkamp is een unieke kans voor jongeren
om met leeftijdsgenoten erop uit te gaan, veel
plezier te hebben en samen veel te beleven.

Gezellig kamperen
De week begint op maandag aan de vaste wal bij
Holwerd waar de jongeren samen met enthousiaste
en ervaren begeleiders de overtocht maken naar
Ameland. In de buurt van de prachtige duinen

van ’t Oerd worden de tenten opgeslagen. De
tenten zijn voorzien van alle gemakken, dus ook
bij slecht weer is het daar goed vertoeven.
Deelnemers dienen alleen slaapspullen, eetgerei,
geschikte kleding en een fiets mee te nemen.
Schoon geschuurd door het zand en met een echt
buitenkleurtje keren de jongeren op vrijdag terug
naar huis. 

Nuttige informatie 
De zomerkampen zijn ingedeeld in drie verschil-
lende leeftijdscategorieën. De eerste week (maan-
dag 27 t/m 31 juli) is voor jongeren van 11 t/m
12 jaar, de tweede week (van 3 t/m 7 augustus)
is voor jongeren van 13 t/m 15 jaar en de derde
week (10 t/m 14 augustus) is voor jongeren van
16 t/m 18 jaar. De kosten voor het zomerkamp
bedragen  160,- per persoon. Bij aanmelding
wordt men voor  5,- automatisch jeugdlid van
It Fryske Gea. Opgave voor de zomerkampen
kan via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 38 14 48. Kijk voor meer informatie over
de zomerkampen op www.itfryskegea.nl. 

* Wie Makkum binnen komt over de Weersterweg en bij de rotonde de afslag neemt naar de Dominee
L. Touwenlaan, die kan het niet ontgaan zijn, dat hier is een kleine geboren. We verklappen het maar
het is een zoon en de naam is Syb.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

**********       Uitnodiging *********** 

Voor een Open Dag in de nieuwe Volière  stal van: 

Pluimveebedrijf  Maatschap Bosma

C. Fellingerweg 3     8755 JL Idsegahuizum

Vrijdag 10 juli 2009 vanaf 13.00-17.00 uur

*******  De koffie en drankjes staan klaar! *******

Opening speelweide 
restaurant de Nynke Pleats

* Een gezellig zitje in de speelweide

Piaam - Agelopen zondag was de opening van de
nieuwe speelweide bij restaurant de Nynke Pleats.
Het was geen officiële opening met burgemeester,
toespraken etc., maar een gezellige kennismaking
met de speelweide vooral gericht op de kinderen. Er
was dan ook een clown die knutselde met ballonnen
en de kinderen schminkte, de welbekende draaimolen
van Kelderhuis en een springkussen. En natuurlijk
het nieuwe speeltoestel. Verder is er voor de kleintjes
een speelhuisje, een wipkip en een hele grote zandbak.
Het was gezellig druk en iederéén was erg enthousiast.
Voor alle kinderen was er limonade, veel spekjes en
erg toepasselijk bij het mooie weer: ijsjes. Kortom:
een geslaagde middag.

(eigen foto)

Slip en band examens bij
Judo Witmarsum
Witmarsum - Afgelopen week waren er bij Judo
Witmarsum de half-jaarlijkse slip en band examens
voor onze judoka’s. Onder het toeziend oog van drie
examinatoren lieten de judoka’s het geleerde van
het afgelopen half jaar zien. De kleuters deden
gezamelijk examen waarbij de trainer hen hielp en
assisteerde. De oudere judoka’s lieten geheel zelf-
standig het gevraagde zien. De Makkumer Rens
van der Kooij demostreerde samen met zijn partner
Kors Doedens een opvallend goed examen. Maar
ook de pas een half jaar judoënde Sasker Yntema
liet zien dat hij uit leuk judo-hout gesneden is. Na
afloop van het examen gingen alle judoka’s huis-
waarts met een nieuwe kleur slip en sommige judo-
ka’s met een geheel nieuwe kleur band;

Gele slip; Honoré Bastiaanse
Oranje slip; Ravi Andela, Hendrikus Kamstra
Groene slip; Jan Bisschop
Blauwe slip; Alwin van de Witte, Klaas Westra,
Anne Tolsma, Ruben van de Kolk, Sasker Yntema
Bruine slip; Femke de Haan, Peter Swieringa
Gele band; Erwina Spoelstra, Vincent Nugteren,
Emile Nugteren
Gele band - oranje slip; Bas van der Veen,
Harmen Bisschop
Gele band - groene slip; Bjorn Kieftenburg en
Sigrid Amels
Gele band - 2x groene slip; Brett Kieftenburg en
Rens van der Kooij
Gele band - blauwe slip; Armando Zwart
Oranje band; Sjoerd Anema
Oranje band - groene slip; Kors Doedens
Groene band; Djordy van der Wal

De judolessen starten weer op woensdag 26
augustus 2009 in de gymzaal te Witmarsum.
Meer informatie zal dan te vinden zijn op
www.judowitmarsum.nl
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Benefietdag 4x4 Het Noorden ten bate van Lyndesteyn

(eigen foto)
* De cheques met het bedrag van 3500 euro mogen getoond worden

Beetsterzwaag - Zaterdag 20 juni heeft 4x4 het
Noorden een leuke dag georganiseerd voor
kinderen van school Lyndensteyn in Beetster-
zwaag. Na een korte toerrit werd de dag voort
gezet bij Poelman zandwinning in Opende, waar
de kinderen en hun familie konden kennis maken
met terrein en quadrijden. Op het terrein stonden
o.a. een race auto en een rare truck, twee spring-
kussens en er was een schminkteam aanwezig,
de kinderen genoten volop van het hele gebeuren

en zo ook de ouders. Deze dag is mede mogelijk
gemaakt door een groot aantal sponsoren. 

De 4x4 club heeft ook 3500,- euro voor Stichting
de Opkikker bijeen gehaald o.a. door het verza-
melen van oude mobiele telefoons (661 stuks). Dit
is om voor andere zieke kinderen en hun familie
ook een leuke dag te kunnen organiseren. Makkum
ook bedankt voor het inleveren en verzamelen
van de mobiel telefoons, het was geweldig!

Witmarsum - In zwembad “Mounewetter”
waren op zaterdagochtend 27 juni een heleboel
kinderen aanwezig. Zij moesten nl. afzwemmen,
gelukkig ging alles goed en konden alle kinderen
met een zwemdiploma naar huis gaan. Namens
het Nationaal Platform Zwembaden was de heer
Freek van Rijsten aanwezig. Iedereen nog van
harte gefeliciteerd! 

Voor het diploma A slaagden 13 kinderen:
Melvin Eijer, Wendy Gerritsma, Iris Quisenaerts,
Ferrie Jansen, Camiel Ypma, Sinne Oostenveld,
Rowan Cuperus, Femke Kooijenga, Stefan
Feenstra, Famke Gerritsma, Ids Jaarsma, Sem

Verwegen en Klaas Westra.

Voor diploma B slaagden 26 kinderen:
Rineke Westra, Sara van Koldam, Klaas van
der Brug, Edgar Pilaar, Julian van der Werff,
Domingo Luzizila, Rigt Kleinjan, Symon
Sijtsma, Jeltje Joustra, Benjamin Verwegen,
Mijke Smit, Hilde Veninga, Corrien Tolsma,
Redmer Zaagemans, Jannita van der Veer,
Jorrit Schippers, Maaike Meijning, Martha
Stuiver, Raymonde Huizinga, Folkert Smid,
Antje van der Gaast, Astrid Anema, Gerwin
Buma, Jorn Hofstra, Jorret den Breejen en
Femke Spijksma.

Afzwemmen in zwembad “Mounewetter”

Witmarsum - Op vrijdag 3 juli kan er nog laat
op de avond in “Mounewetter” gezwommen
worden. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom.
Het discozwemmen is geschikt voor alle leeftijden
en duurt tot 22.30 uur.
In de week van 10 tot en  met 14 augustus vindt de
zwemvierdaagse plaats. Kinderen die geen diploma
hebben kunnen meedoen aan de aqualoop.
De openingstijden in de grote vakantie zijn: Van
maandag t/m vrijdag overdag doorlopend geopend
van 9.30 tot 17.00 uur. De openingstijden op

dinsdag- t/m vrijdagavond zijn van 19.00 tot
20.30 uur. In het weekend is het zwembad open
vanaf 10.30 uur tot 17.00 uur. Kom in de vakantie
eens langs in het bruisende “Mounewetter” met
waterspeelpark, zonneweide en springkussen. U
hoeft er niet voor naar een pretpark en het is bij
ons een stuk goedkoper! 

Voor nadere informatie bel met tel.nr. 0517-
531704 of kijk op onze actuele website
www.zwembadmounewetter.com.

Discozwemmen in zwembad “Mounewetter”

Grote deelname 
straatkaatsen Pingjum

* De jeugd van Pingjum in de kransen en met
prijzen naar huis

Pingjum - Maandag 22 juni is het straatkaatsen
van start gegaan met de jeugd. De weersomstan-
digheden waren schitterend, waardoor er elke
avond veel publiek was. Het publiek heeft veel
spannende partijen gezien. Het straatkaatsen
vindt altijd plaats in juni en duurt 5 avonden. Op
de vrijdagavond vinden de finales plaats. De
deelname was hoog, zodat in vijf categorieën
gekaatst kon worden. De jeugd heeft op maan-
dag, woensdag en vrijdagavond gekaatst en de
volwassenen op dinsdag, donderdag en vrijdag-
avond. 

De uitslagen zijn:
Jongste jeugd: 
1e prijs Robin van de Wetering, Alie Visser 

en Gosse Pieter Reitsma, 
2e prijs Tjalling Douwe Reitsma, Akke Visser 

en Anna Siemensma.

Oudste jeugd: 
1e prijs Edgard Snijders en Joel Kuipers, 
2e prijs Marrit Postma en Rinse Bouke Reitsma.

Dames: 
1e prijs Thomaske Reitsma, Sam van Kouwen 

en Sanne van Dijk, 
2e prijs Marieke de Jong, Ytsje Reitsma 

en Yvonne Sieswerda.

Heren B-klasse: 
1e prijs Theun Folkertsma, Steven Akker 

en Wieger Arensman, 
2e prijs Andrea de Jong, Michel Dil 

en Piet Bouwhuijsen.

Heren A-klasse: 
1e prijs Jan Geert Dijkstra, Michel Nesse 

en Anne Wind, 
2e prijs Johan Kwast, Steven Nesse 

en Igor Kuiper.

(eigen foto)
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Al 10 jaar lang uw 
betrouwbare ongediertebestrijder.

Bestrijdt onder andere:
wespen, mollen, ratten, muizen 

en alle andere plaagdieren.

Gossepalen 12
8604 EL Sneek
06-283 19 267
wespenator@live.nl

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Zaalvoetbalvereniging Ny Engwier
vandaag na 30 jaar opgeheven

Makkum - Na bijna 30 jaar zaalvoetbal in
Makkum heeft het bestuur besloten de vereniging
per 1 juli 2009 (vandaag) op te heffen wegens
een gebrek aan leden. Wij willen op de eerste
plaats alle sponsors bedanken die ons door de
jaren heen hebben gesteund op welke manier dan
ook. De zvv Ny Engwier bedankt alle sponsors,
supporters en leden.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar
Wessel de Vries; als wedstrijdsecretaris heeft hij
ruim 25 jaar de wedstrijdklok in de sporthal
bediend en gezorgd voor een juiste invulling van
de wedstrijdformulieren. Wessel, namens alle
leden en het bestuur: heel erg bedankt!(eigen foto)

Twee  herenteams kampioen bij tennisvereniging 
Makkum – De Tennisvereniging Makkum had
na afloop van de voorjaarscompetitie van de
KNLTB, twee kampioenen te huldigen: heren 1,
50 + en heren 1, 35+.

Heren 1, 50+, met op de foto van links naar rechts:
Pim Bergsma, Henk Nauta, Wim Brandsma en
Jan Koornstra werd maar liefst voor de derde
maal achtereen kampioen: 3 jaar geleden van de
2e klasse en nu al voor het tweede jaar achtereen
kampioen van de 1e en hoogste klasse van het
district Friesland. Het ziet er naar uit dat alleen
lichamelijk ongemak, dit team van een volgend
kampioenschap kan afhouden.

Heren 1, 35+, met op de foto van links naar
rechts: Henk Kuipers, Menne Nieuwhuis, Pieter
Portma, Henry de Vries en Wim Schoon, heeft
de afgelopen 3 jaar steeds op een haar na het
kampioenschap gemist in de 4e klasse van het
district Friesland. Dit jaar is het eindelijk gelukt
en promoveert het team naar de 3e klasse.

foto boven: Heren 1, 50+ - foto onder: Heren 1, 35+
(eigen foto)

(eigen foto)

Staand v.l.n.r. Lars Onrust, Jornt Blanksma, Rene Reinsma (trainer), Ype v.d.Logt, Pascal Bos, Abe
Reinsma, Mel  Treub. Zittend v.l.n.r. Gerben de Boer, Rein Oostenveld, Emiel Dolman, Carel Dolman
(leider en trainer).

Kampioensteam van vv Makkum F1 op de wagen door het dorp
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Wederom evenals voorgaande jaren aanwezig op 
De Holle Poarte vanaf 3 juli 19.00 uur de bekende

aauu tttt oossccoooo tttt eerrss
(bootssaautoo’ss)

Bij inlevering van deze advertentie
16 rritten vvoor  10.=



Makelaardij Kingma & Walinga ouder/kind partij 

Makkum - Op deze vaderdag mochten vele
“heiten” met zoon of dochter kaatsen, een mooier
kado kun je niet krijgen. Het zonnetje liet zich
op zijn tijd ook zien. Een regenbui zorgde ervoor
dat er in het begin van de middag even een
pauze werd ingelast maar dit mocht de pret niet
drukken.Er werd in 4 klassen gekaatst. 

De jongte talenten kwamen met hun ouders ver-
kleed op het veld. Bij deze beginners waren 10
partuur. In de winnaarsronde  werd de halve finale
gekaatst tussen Jildert & Sander tegen Lobke &
Japke een spannende strijd die met 5-5 6/4 werd
gewonnen door Lobke cs. De finale ging tussen
Lobke cs en Anouk & Ype ook dit werd 5-5 4/6
weer in het voordeel van Lobke & Japke.

Bij de verliezersronde een familieonderonsje in
de halve finale tussen Amber & Sietse tegen
Xander & Leo. Alles werd gegeven en dit resul-
teerde in een eindstand van 5-5 6/6 . De winst was
voor Xander en heit. In de finale moesten ze het
opnemen tegen Danny & Gerda ook hier werd
weer volop gestreden maar Xander cs wonnen
met 5-4 6/6. Er waren ook prijzen voor de mooist
verklede koppels de 1ste prijs was hierbij voor
Jildert & Sander. De 2de prijs voor Cornelis &
Andre Tijmstra

Uitslag Beginners
1ste Lobke & Japke Vlasbloem
2de Anouk & Ype Schmink
3de Jildert & Sander Rinia Hoogeveen

Verliezersronde
1ste Xander & Leo Nauta
2de Danny & Gerda Hoogeveen

Bij de welpen stonden 6 partuur op de lijst hier
kaatsten ze in 2 poules. In poule  A wonnen Kim
& Yde-Klaas  al hun partijen en in poule B wonnen
Gerbrig & Jannie al hun partijen. Er werd door

de beide welpenmeisjes goed gekaatst maar Kim
en heit waren iets te sterk en wonnen met 5-2 6/0

Uitslag Welpen
1ste Kim & Yde- Klaas Dijkstra
2de Gerbrig & Jannie Bosma

Bij de pupillen stonden 12 partuur te popelen
om te beginnen. Er werd fanatiek gestreden en
de meeste heiten en memmen hadden het zwaar.
In de halve finale kaatsten Jouke & Martin tegen
de goed voorbereide Simen & Michiel. De laat-
sten wonnen de partij met 3-5 2/6. In de finale
namen ze het op tegen Bauke Jan & Hendrikus,
deze wonnen dit met 5-3 6/4.

In de verliezersronde stonden in de halve finale
Jurre & Greetje tegenover Tom & Johan. Tom en
heit wonnen en mochten het in de finale opnemen
tegen Klaas & Warren. Het werd een spannende
strijd die op 5-3 6/4 door Klaas met een boven-
slag werd beëindigd.

Uitslag Pupillen
1ste Bauke Jan & Hendrikus Feenstra
2de Simen & Michiel  Bootsma
3de Jouke & Martin Vlasbloem

Verliezersronde
1ste Klaas Bosma & Warren v/d Veen
2de Tom & Johan Algera

Bij de schooljeugd waren er 4 partuur zij kaatsen
allemaal tegen elkaar. Sybe-Jan & Wytze verloren
al hun partijen. Herre & Herren wonnen 1 partij
en verloren de ander 2 nipt. Elisa & Hidde wonnen
2 partijen. Christiaan & Peter waren in topvorm
en wonnen al hun partijen.

Uitslag Schooljeugd
1ste Christiaan & Peter van der Logt
2de Elisa & Hidde Koornstra.

(eigen foto)

Makkum wint bond voor
schooljongens
Makkum - Met de kaatsers Jelle Attema, Jesse Rinia
en Emiel Wijma en coach Peter Rinia verraste
zaterdag vriend en vijand door de zege op te eisen
op de bond voor schooljongens. In de finale werd het
zwaar favoriete partuur van Franeker dat kaatste
met Kars Zeinstra, Allard Nicolai en Christian de
Haan verslagen. Op 5-2 en 6-6 was de winst voor
Makkum. De gehele dag werd er door de jongens
van Makkum degelijk gekaatst op aanwijzen van
coach Peter Rinia.
Eerste omloop: Witmarsum - Makkum 0-5 6-6
Tweede omloop: Makkum-Sint Jacobip. 5-5 6-6
Derde omloop: Makkum – Holwerd 5-1 6-4
Halve Finale: Reduzum – Makkum 1-5 2-6 
Finale: Makkum – Franeke 5-2 6-6

De Waardruiters
Cornwerd - Afgelopen weekend werd er in Bolsward
het Heamielconcours georganiseerd. Op vrijdag-
avond kwam er een aantal Waardruiters in actie.
Karolien Nefkens won met Melle fan Makkum twee
keer een eerste prijs in de klasse M1, met 191 en
184 punten (2 winstpunten). In dezelfde klasse won
Aranka van der Voet met Alwin in haar eerste proef
een derde prijs met 182 punten. Ook in de tweede
proef behaalde deze combinatie een winstpunt met
181 punten. Pauline Wielsma ging met 4 winstpunten
naar huis; in de klasse L1 reed ze met Hiskelien II
van Blessum 181 en 182 punten bij elkaar en met
Mindert van de Terpen kreeg ze van de jury in
dezelfde klasse 185 en 181 punten. Lysanne Wielsma
behaalde met haar paard Typhon in de klasse L2
ook een winstpunt met 181 punten.

PSV De Halsbanruters 
Pingjum - Afgelopen weekend 26 tot 28 juni werd
er in Bolsward hard gestreden om winstpunten te
behalen op het Heamielconcours. In de klasse B
kwan Susanne Huurman uit met Rymke van de
Greoidpleats. In de 1e proef won zij de 2e prijs met
194 punten en in de 2e proef 182 punten samen 2
winstpunten. Annemarie Wietsma met Samyra van
de Buitenvelder won de 1e prijs met 198 punten 2
winstpunten. In de 2e proef werd ook de 1e prijs
gewonnen met 195 punten samen 4 winstpunten. In
de klasse L2 ging de 4e prijs naar Tineke Wietsma
met Lisa -Karna met 192 punten en in de 2e proef
was de score 186 punten samen 2 winstpunten. Sanna
van der Heide met Minke van de Blokken reed in
de 1e proef een winstpunt met 182 punten en in de
2e proef ook een winstpunt en nu met 184 punten.
Zij kan er weer 2 bijtellen. Met Bennie scoorde zij
ook 2 winstpunten met 181 punten en 184 punten.
Corinne Huizinga kwam met Mirthe ook in de
klasse L2 uit en behaalde 2 winstpunten met 180
en 183 punten. Met Wise Guy’s Joerie won zij in
de klasse M2 in de 1e proef de 4e prijs met 190
punten 1 wistpunt.In de 2e proef was de score 183
punten goed voor 1 winstpunt. Krista Koomen
kwam ook uit in de klasse M2 met Watou Mom
Amie. Zij won in de 2e proef de 2e prijs met 193
punten 1 winstpunt. Louise Nieuwenhuis kwam in
Bolsward uit met Hawar fan Lutke Peinjum in de
klasse M1. In de 1e proef werd een winstpunt
behaald met 183 punten. Met Maaike fan Lutke
Peinjum kwam Louise uit in de klasse L2. In de 1e
proef won zij de 2e prijs met 193 punten en in de
2e proef reed zij 186 punten. Er kunnen weer 2
winstpunten worden bijgeteld.
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Wilde Straakaatspartij 
op het Plein 

De kaatsvereniging Makkum 
organiseert op zaterdag 4 juli a.s.

een straatkaatspartij op het Plein te Makkum.
Zowel Dames als Heren kunnen meedoen en

deze partij staat open voor leden en niet-leden.
Het begint om 11.00 uur. 

De prijzen, welke bestaan uit waardebonnen,
worden aangeboden door de sponsor 

van deze partij: Slagerij Attema.

Opgave in de kantine
of bij het secretariaat: 0515-231377.

Dit kan tot vrijdag 3 juli 19.00 uur

meer info: www.kv-makkum.nl

Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij

Makkum - Zaterdag 20 juni jl. werd deze
Federatie partij voor Dames en Heren vrije
formatie in een A- en een B-Klasse gehouden op
“Keatslân De Seize” te Makkum. Bij het maken
van de wedstrijdagenda (eind 2008) is er veel
moeite gedaan bij de federatie om op dezelfde
dag zowel een dames- als een herenwedstrijd te
kunnen organiseren. Helaas stonden er slechts
drie damesparturen op deze dag in het veld.

Dames
Uiteraard werd er in een poule gekaatst. Het
“Smink-partuur” bestaande uit Angelique, Fonny
en Willy (v.d. Velde) ging goed van start. Zij
wonnen hun eerste partij van Sjoke Tilstra, Wieke
Galema en Trijntje Tilstra met 5/3 – 6/6.
Laatstgenoemden moesten vervolgens kaatsen
tegen het partuur van Lena Wybenga, Joke
Hiemstra en Linda Beblaar. Na enige verwarring
bleek dat Lena, Joke en Linda hadden gewonnen
met 5/2 – 6/4. Het eerstgenoemde partuur begint
altijd met de opslag en heeft rood. Met ieder een
gewonnen partij op zak kaatsten het “Smink-
partuur” en het partuur van Lena tegen elkaar
om de eerste prijs. Al snel bleek dat Lena, Joke
en Linda een maatje te groot waren voor
Angelique, Fonny en Willy, want met 5/1 – 6/0
behaalden ze vandaag de eerste plaats.

Heren A-Klasse
Een viertal parturen maakte hun opwachting in
deze klasse, er werd gekaatst in een poule. Het
partuur van Andries Smink, Hidde Koornstra en
Jorn Adema verloor hun eerste partij van het
partuur van Rienk-Jelle Hibma, Allard Visser en
Sytse Hibma met 2/5 – 4/6. Andries, Hidde en
Jorn kaatsten een zeer spannende tweede partij
tegen het partuur van Gerard Brunia, Bauke
Buma en Johan Sjoers. De Makkumers wonnen
met 5/5 – 6/4, maar hadden na twee partijen
slechts 9 punten. Het partuur van Gerard Brunia
stond na twee partijen op 12 punten en het partuur
van Rienk-Jelle Hibma zelfs op 14 punten. De
laatste partijen moesten de beslissing brengen.
Andries, Hidde en Jorn hadden wederom een
zware partij, maar ze wonnen met 5/4 – 6/6 en
brachten daarmee hun puntentotaal op 16. Het
partuur van Rienk-Jelle Hibma won, zoals ver-
wacht, hun derde partij van Gerard Brunia cs. met
5/1 – 6/2 en pakten hiermee de eerste plaats met
21 punten. Het partuur van Gerard Brunia kwam
niet verder dan 13 punten en viel hiermee buiten
de prijzen. Helaas eindigde het partuur van
Feike Melchers, Daniel Kleiterp en Jan Hiemstra
als laatste met 8 punten. 

Heren B-Klasse
Hier stonden dertien partuur op de lijst. Het partuur
van Germ v.d. Meer, Cerry v.d. Logt en Harry

v.d. Weerdt verloor ‘krekt’ in de eerste omloop
van het partuur van Wouter Vervoorn, Bart
Gietema en Marcus Frietema met 5/5 – 6/2. In
de 2e omloop in de verliezersronde wonnen ze
met 5/3 – 6/0 en kaatsten ze vervolgens om een
plaats in de finale. Deze halve finale kreeg ‘alles
aan de hang’, maar Germ, Cerry en Harry hielden
het hoofd koel en wonnen. Het partuur van Jeroen
Adema, Piter Genee en Bauke-Jetze Smink stond
te trappelen van ongeduld om de finale te beginnen,
wat wil je ook, na een staand nummer. Een korte
pauze was voor het partuur van Germ cs. genoeg:
De finale kon los. Het werd een prachtige strijd,
de telegrafist (Ype, zoon van Cerry) hield de
stand goed bij en na de laatste slag, in het voor-
deel van Heit Cerry, Germ en Harry 5/5 – 6/2,
rende hij het veld in om z’n heit als eerste te feli-
citeren.

In de winnaarsronde kaatsten het partuur van
Jacob (P) v.d. Weerdt, Jan-Ruurd Amels en Gerrit
Feenstra prima partijen. In de halve finale troffen
zij het partuur van Johannes Douna, Harm
Jilderda en Mark Elgersma. Spannend was het
zeker, maar met 5/4 – 6/6 was de winst voor het
partuur van Johannes Douna. Eelke Brunia,
Douwe Postma en Hendry Steigenga kaatsten
gedrieën goed, maar had het in de eerste omloop
zwaar. Ze wonnen met 5/5 – 6/0. Na een staand
nummer in de tweede omloop, moesten zij de
halve finale kaatsen tegen het partuur van
Wouter Vervoorn cs. Wederom een boeiende
halve finale met winst voor Wouter Vervoorn cs.
het werd 5/5 – 6/6. Het duurde de finalisten
blijkbaar wat te lang deze middag, men kon het
biertje al tijdens de wedstrijddag niet weerstaan
Zodoende volgt hier slechts de uitslag: Wouter
Vervoorn cs. - Johannes Douna cs. 5/5 – 2/6.  

Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf
(Ype, Andries en Bauke-Jetze) had heerlijke
vleesschotels met een royale inhoud beschikbaar
gesteld voor alle prijswinnaars en de kransen
werden deze dag aangeboden door Jochem’s
Schilderwerken te Lemmer.

Uitslag Dames: 
1e Lena Wybenga, Joke Hiemstra, 

Linda Beblaar.

Heren A-Klasse:
1e Rienk-Jelle Hibma, Allard Visser, 

Sytse Hibma.
2e Andries Smink, Hidde Koornstra, 

Jorn Adema. 

Heren B-Klasse winnaarsronde:
1e Johannes Douna, Harm Jilderda, 

Mark Elgersma.                                  
2e Wouter Vervoorn, Bart Gietema, 

Marcus Frietema.                          
3e Jacob (P) v.d. Weerdt, Jan-Ruurd Amels,

Gerrit Feenstra.
3e Eelke Brunia, Douwe Postma, 

Hendry Steigenga.

Heren B-klasse verliezersronde:
1e Germ v.d. Meer, Cerry v.d. Logt, 

Harry v.d. Weerdt.
2e Jeroen Adema, Piter Genee, 

Bauke-Jetze Smink.

(eigen foto)
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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

Het mooie weer is er, nu nog erop uit om te
picknicken: Picknick-rugzak met borden, bestek,
kleed enz. (nieuw)  17,50; Een stretcherbed
 7,50, tel. 0515-232272

Zonnescherm, 3m. breed, wit met grijs en
lichtblauwe strepen, tel. 0515-232612

Fiets-handbagage folderkar  20.-, 
tel. 06-12290207

Eiken achthoekige eettafel met eiken callon-
poot en 4 eiken stoelen, t.e.a.b., tel. 06-20269791

Wandelschoenen (hoog model) 1x gebruikt
maat 43, tel. 0515-231923

Hoog model herenfiets i.g.st., tel. 0515-233006

Konijnenhok lang 1m. breed 0.50m.  20.-;
Oefenbiljart lang 2m. breed 1.10.  30.-,
tel. 0515-579312

Schommel voetenbankje; Kopij spelregels
Majongspel, tel. 0515-231783

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/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Van der Weijstrjitte 3
EXMORRA

Keurig onderhouden
gezinswoning met 3

slaapkamers, zonnige
tuin en berging.

Vraagprijs:
 157.000,00 k.k.

GEVRAAGD



Welke “stoere” man/vrouw/echtpaar wil af en
toe voor een paar dagen of korte week op een
Jack Russell passen, kan niet bij andere hond.
Natuurlijk tegen dagvergoeding, tel. 0515-
232575

Vrijdag 3 juli vanaf 17.00 uur en zaterdag 4
juli vanaf 10.00 uur. Stränwei 3 Makkum
Speelgoed: skelers, schaatsen, strandsp,
babysp, boeken, gereedsch, huisraad, fietsen,
enz. enz. Grabbelton + gratis knuffel (zolang
voorradig)

Blauw knuffeldoekje met een kopje van een
hondje. Merk Anna Plush Club, borduursel
“Dizzy Dog”. Onze dochter van twee zou heel
blij zijn als u het hondje heeft gevonden en
even contact met ons opneemt. Mogelijk is
het verloren omgeving van de Jumbo, Johan
Struiksma en Jelly van ’t Zet, tel. 0515-572157

Wie heeft nog een ouderwets “RAK” (droog-
rek), groot model en wil deze wel kwijt of
verkopen? Ik ben er naar op zoek, tel. 0515-
232577
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Zoekertje
GEVRAAGD

VERLOREN

GEZOCHT

GARAGE SALE

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
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