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Makkumer Belboei en Makkumer Merke
Makkum - Evenals voorgaande jaren zal in
verband met de Makkumer Merke (kaatsdagen)

de krant volgende week niet op woensdag, maar
donderdag 23 juli verschijnen.

Voor Pluimveebedrijf Maatschap Bosma in Skuzum
grote belangstelling Open Dag nieuwe Volière stal
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Skuzum –  Wie afgelopen vrijdag over de Carl
Fellingerweg kwam moet het zijn opgevallen dat
hier wel iets bijzonders aan de hand moest zijn.
Een lange rij auto’s stond in de berm geparkeerd.
Inderdaad anders is het vrij rustig op deze weg.
Veel genodigden en belangstellenden kwamen
een kijkje nemen in de nieuw gebouwde Volière
stal van Pluimveebedrijf Maatschap Bosma.
Vlak bij de bekende Kaasboerderij is een nieuw
bedrijfsgebouw komen te staan van 85 meter
lengte en 15,5 meter breed. Het is geen volière
met fluitende en veel kleurige vogeltjes. Men
heeft sinds 1999 al vierduizend legkippen, daar
komt dan nu deze week een forse uitbreiding bij
zeggen Hijltje en Pietsje van Maatschap Bosma. 

In totaal kan men het gekakel horen van ruim
20.000 stuks kippen. De kippen komen het
pluimveebedrijf binnen als ze zeventien weken
oud zijn, de top productie van de hennen ligt rond

de vijf en twintig weken. We mogen dan rekenen
op zo’n 23.000 eieren per dag zegt Bosma. De
afvoer van de eieren is éénmaal per week, ze
gaan naar een eierhandelbedrijf in Beverwijk.
Zijn de kippen dertien maanden oud dan gaan ze
weg voor de productie van soepkippen. En
uniek is dat men zonwering doek gebruikt voor
de raampjes die licht doorlaten, in de regel zijn
dit houtenluikjes, maar dit werkt efficiënter. De
licht doorlaat in de volière van het glas bedraag
3% van het vloeroppervlakte. En s’avonds om
zeven uur gaat de zonwering dicht, anders krijgen
de kippen te veel daglicht, zo moeten tijdig
’s avonds op stok. Het pluimveebedrijf heeft een
computer gestuurd programma. Het Pluimvee-
bedrijf Maatschap Bosma wordt gevormd door
Hijltje Bosma en zijn vrouw Pietsje en zoon
Germen  Bosma. De kaasboerderij die in 1975 van
start is gegaan stopt na 34 jaar per 1 november
met haar activiteiten. 

Morgen Jaarmarkt in centrun Makkum
Makkum – Morgen -donderdag 16 juli- wordt
van 11.00 -18.00 uur de jaarmarkt gehouden in

het centrum van het dorp. Autobezitters worden
verzocht hun voertuig deze dag elders te parkeren.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten
zondag 19 juli

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser            

R.K. Kerk 9.30 uur pastor S. Draisma                           

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur
zr. F. Visser-van Enkhuizen, dienst te Workum 

Holle Poarte piramide 9.30 uur
voorganger Dhr. A. v.d. Plaats, m.m.v. L. Stellingwerf      

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

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 
Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

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. 0515-573763. 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 wereld opent
zich voor jou

en wij
voelen ons werelds

met jou
zo dichtbij

Geboren: 
06-07-2009

Feike Willem
Wim de Boer en Jolanda Bats

Hengelosestraat 226
7521 AL Enschede

1979      -      2009
De tijd hou je niet tegen!
Heus, het is echt waar, 

Deze mooie jongen wordt 
16 juli 30 jaar!

Veel liefs, 
Marijke

Pappa & Mamma
Durk & Winnie

Deze ondernemer wordt 
zondag 19 juli 40 jaar

Wij willen heit daar mee feliciteren 
van Tine en Marten 

en Gods zegen toegewenst 
van Andrea

woensdag 15 juli
Makkum – Strandbibliotheek De mooiste vis van de zee,
kom luisteren om 14.00 uur, vanaf 4 jaar

donderdag 16 juli
Makkum – Jaarmarkt in centrum dorp van 11.00 – 18.00 uur

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

vrijdag 17 juli
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

Makkum -  Keatslân “De Seize” vanaf 19.00 uur 
in Feesttent “Makkumer Merke op z’n Hollands

zondag 19 juli
Makkum – Strandbibliotheek 14.00 uur 
Mandala’s, vanaf 6 jaar

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 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

Exmorra – De Cirkel is een stenenexpositie te bewonderen.
De winkel is open op woensdag, donderdag, vrijdag en
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, de toegang is gratis

Piaam – Natuurhistorisch museum exposeert tot 31 oktober
mevrouw Lize Bouma met prachtige aquarellen.
Openingstijden dinsdag tot en met zondag van 10.00 –
17.00 uur, maandags gesloten. Entree museum/expositie
 2.50 p.p.

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
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Luchtig Toetje, 1 liter..................................1.39
Katenspak, per pakje...............................25 cent korting
Broccoli, 500 gram................................................nu 70 cent
Komkommer, per stuk................................................59 cent
Palmolive Zeep+Pomp, 300 ml......................van 2.39 nu 1.49
Persil, pak 1.25 kg.................................................7.99 nu 4.99
pakje Tuc, 100 gram.................................89 cent nu 59 cent

van de Warme Bakker
Half Suikerbrood 

hierbij 125 gram Roomboter voor 66 cent
en een botermesje gratis

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 16/7 t.e.m. wo. 22/7
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De gehele 

maand juli 

verloting 

2 Trapauto’s

Wist u dat...
* Rein Veenstra de nieuwe voorzitter van de 

Koninginnevereniging is

* de Koninginnevereniging al met de voor-
bereidingen is begonnen van Koninginnedag 
en Bevrijdingsfeest 2010

* dat in 2010 het 65 jaar gelegen is dat 
Nederland werd bevrijd

* lidmaatschap mogelijk is voor  5.- per jaar 
en voor opgave kan bellen met 0515-231778

* de Openbare Bibliotheek Makkum woensdag 
12 augustus met een stand op de zomeravond-
markt/braderie staat met de verkoop van boeken!

* Stichting Aldfaers Erf op zoek is naar een smid?
Wegens ziekte is de smidse al een paar maanden
onderbezet en nu zijn wij op zoek naar 
iemand die het leuk zou vinden om af en toe 
op vrijwillige basis in onze smederij te werken? 
Belt u tel. 0515-231631 of info@aldfaerserf.nl

* in de maand juli een expositie van aquarellen 
gemaakt door Gerrit Altena uit Makkum in de 
kerk van Tirns. Geopend zaterdag en zondag 

van 14.00-17.00 uur

String bloedkralen
na 2 jaar terecht
Makkum – In de Belboei van 24 juni j.l. plaatste
de heer J. Djurrema uit Leeuwarden een ‘ynstjoerd’
artikeltje met de mededeling dat hij met de
Makkumer Merke in juli 2007 in de Kerkstraat
een string met bloedkralen heeft gevonden met
een speciale sluiting. Een poging via de Belboei,
politie en op het prikbord in een supermarkt om
de eigenaar op te sporen had geen resultaat. Tot
twee weken geleden de oproep in de plaatselijke
krant nogmaals herhaald werd. En met succes,
het string kralen is terecht met dank voor de
inzet van de heer Djurrema.
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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

Open dag Oldtimer CaravanClub en Het Zonnehuis

(eigen foto)

Exmorra - Deze week staat de camping van
Het ZonneHuis weer vol met prachtige Oldtimer
Caravans. Al voor het 3e seizoen organiseren
Cor en Bets Kienjet, uit Exmorra, deze gezellige
week vol activiteiten. Op vrijdag 17 juli is er
‘s middags van 15.00 tot 18.00 uur een open
middag. Een ieder is welkom om een kijkje te
nemen in de vele verschillende originele oldtimer
caravans. En ze zijn leuk! Je bent ook welkom
in Het ZonneHuis waar Kees deze middag stoel-

massages geeft. Het Zonnige ZonneHuiswinkeltje,
met geur- en kleurcadootjes is open en Hieke
Pronk is aanwezig namens de Stichting Bolsward
Sigoti. Deze stichting is verbonden met een
Keniaanse stichting die sinds 1995 actief is op
het gebied van onderwijs, huisvesting en gezond-
heidszorg op het platteland van Kenia. Zij kan
hier boeiend over vertellen. Natuurlijk is er voor
de bezoekers een hapje en een drankje en kinderen
zijn ook welkom. Graag tot ziens op 17 juli!

Toernooi Jeu de boulesvereniging “De Mouneboulers” 
Witmarsum - Op zaterdag 27 juni j.l. was het
G. de Haan-Smink toernooi. Dit toernooi werd
voor de tweede keer door dit vanaf het begin van
deze club zeer actieve lid georganiseerd. Vorig
jaar werd zij 77 jaar en werd er ook een toernooi
gehouden dat dit jaar dus weer werd gehouden.
Onder bijna tropische temperaturen waren 31
leden op de banen aanwezig om te strijden voor
de prijzen. Na drie gespeelde rondes moest er
door drie personen met een zelfde aantal punten

nog gestreden worden voor de 5e prijs. Na deze
barrage maakte de voorzitter de prijswinnaars
bekend en werden de prijzen door mevr. de
Haan uitgereikt. 
De 1e prijs ging naar Lieuwe Wierda, de 2e prijs
naar Corrie Bosma, de 3e prijs naar Melle v.d.
Witte, de 4e prijs naar Klaas Kroontje en de 5e prijs
naar Sietse Haitsma. De anders goed spelende
Marten Eisma ging deze keer met de poedelprijs
naar huis.

Witmarsum - Op zaterdag 4 juli werd er door
“De Mouneboulers” weer een onderling toernooi
gehouden. De dagen voorafgaand aan het toernooi
was het warm tot zeer warm. Op de dag van het
toernooi was het nog steeds warm en door het
niet vallen van de verwachte regen was de baan
droog tot zeer droog en daardoor werd het voor
bijna elke gegooide bal en verassing wat deze
zou gaan doen. Toch lukte het nog 2 personen
om al hun drie gespeelde wedstrijden te winnen

en de 3 volgende prijzen gingen naar leden die 2
partijen wisten te winnen. 
De volledige uitslag: 1e prijs Korrie de Haan, 2e
prijs Corrie Bouma, 3e prijs Bart Kuipers, 4e
prijs Klaas Kroontje en de 5e prijs was voor
Wiebe Stallinga. De poedelprijs ging voor zeker
de tweede keer naar Geertje de Haan-Smink. 

Het volgende onderling toernooi is op zaterdag 15
augustus en we hopen op toch iets meer deelnemers.

Bolsward/Makkum - SeniorWeb stimuleert
senioren die nog geen ervaring met computer en
internet hebben de mogelijkheden hiervan te
verkennen. Ook heeft zij cursussen voor senioren
die hun reeds opgedane kennis willen verbreden.
Daarom worden door de Stichting SeniorWeb
Zuidwest Friesland informatiebijeenkomsten
gegeven. Deze informatiebijeenkomsten worden
op dinsdagmorgen 21 juli te Bolsward en
woensdagmorgen 22 juli te Makkum a.s. door
St. SeniorWeb Bolsward/Wûnseradiel georgani-

seerd. Aanvang 10 uur. Plaats van deze bijeen-
komsten: de Openbare Bibliotheek te Bolsward
en Makkum  Tijdens deze bijeenkomsten wordt
niet alleen  algemene informatie verstrekt, maar
wordt ook haar cursusprogramma voor het seizoen
2009/2010 gepresenteerd. De insteek van deze
informatiebijeenkomsten is laagdrempelig. De
bedoeling is de nieuwsgierigheid naar de com-
puter met behulp van voorbeelden te prikkelen.
Het plezier dat computer en internet geeft staat
voorop. 

SeniorWeb start in september weer met nieuwe cursussen

Onderling toernooi jeu de boulesvereniging “De Mouneboulers
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FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli        
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.40

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

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

Mooie rode Tomaten   
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

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

Nieuwe oogst Opperdoeze ronde
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.25

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Nieuwe zitbankje op de haven

Makkum – Kort geleden zijn er nieuwe zitbankjes
geplaatst zuidelijk langs de haven. Het is heerlijk
vertoeven aan de waterkant met de vele plezier-
boten die in de haven liggen. Een visje of een

patatje valt ook niet te versmaden, de vis/snacktent
–niet zichtbaar op de foto- staat ook vlakbij. De
zitbankjes zijn vervaardigd van het steiger sloop-
hout, die  zijn vervangen door nieuwe steigers.

Vanavond 13e Campingloop op de Holle Poarte
Makkum - Alweer voor de dertiende maal orga-
niseert men op woensdag 15 juli (dus vanavond)
deze gezellige campingloop, over de camping,
langs het strand en door het natuurgebied.
Prijzen zijn er voor de snelste jeugdatleten. De
prijsuitreiking voor de jeugd is gelijk na afloop
van de jeugdloop bij de finish. Bij de senioren is
startnummer tevens lotnummer. Ieder deelnemer
ontvangt een leuke herinnering.  Vanaf 16.00 uur
inschrijving voor de receptie van de camping,
18.15 uur warming up voor de jeugd door

middel van allerlei oefeningen. Om 18.30 uur de
start jeugdlopen, meisjes en jongens t.e.m. 8 jaar
500 meter, 9 t.e.m. 13 jaar 1000 meter. De trim-
loop voor dames en heren 5 en 10 km is de start
om 19.30 uur. Deelname campinggasten, haven-
gasten en huurders van het villapark is gratis!
Deelnemers 5 en 10 km  2.50 en jeugd 500 en
1000 meter  1.50 

Inlichtingen/organisatie bij Klaas Kooistra 06-
135 60 374

25 Collectanten voor het Diabetes Fonds in Makkum
Makkum - Zoals ik u eerder al heb laten weten
ben ik samen met leerlingen van de Friese Poort
bezig om een collecte voor het Diabetes Fonds
in Makkum te organiseren. Hierover heeft een
artikel in uw Belboei gestaan. Nu hebben wij 25
collectanten gevonden en mevrouw T. Adema
van Het Anker in Makkum zal de collecte, in de
eerste week van november, gaan leiden. Op 23
oktober a.s. om 19.00 uur zullen wij bij elkaar
komen in Het Anker om de straten te verdelen en

zullen de collectanten hun collectematerialen in
ontvangst nemen. 

Graag wil ik alle mensen in Makkum, die iets
willen betekenen voor de mensen met Diabetes,
hartelijk bedanken en ik weet zeker dat het
helemaal goed gaat komen met de collecte. Voor
meer informatie verwijs ik graag naar de internet-
site; www.diabetesfonds.nl Het Diabetes Fonds
heeft girorekeningnummer; 5766
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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!!!

Hart onder de riem voor
bedreigde zorgboerderijen
Zowel vanuit Zorgbelang Fryslân als de
Vereniging van Zorgboeren in Fryslân is er
ongerustheid over de wet- en regelgeving van
de AWBZ. Mensen die nu een plaats op een
zorgboerderij hebben, krijgen dat vaak op
basis van AWBZ-financiering. Door bezuini-
gingen in de AWBZ is de kans groot dat
gebruikers van zorgboerderijen hun plaats
kwijtraken.

Dat is een zorgelijke ontwikkeling, omdat uit
onderzoek van Zorgbelang Fryslân blijkt dat
gebruikers van zorgboerderijen erg tevreden
zijn. Een plaats op een zorgboerderij is erg
belangrijk in hun leven. Reden om de zorg-
boeren de jaarlijkse pluim van Zorgbelang
Fryslân toe te kennen.

Cliënttevredenheidsonderzoek
Uit het cliënttevredenheidsonderzoek van
Zorgbelang Fryslân, onder Friese zorgboerde-
rijen blijkt dat de tevredenheid bijzonder
hoog is. Voor hun begeleiding kregen de zorg-
boeren het rapportcijfer 8.6. Redenen voor de
grote tevredenheid zijn de kleinschalige opzet
en de persoonlijke aandacht die deelnemers
krijgen. Naar de mening van Zorgbelang Fryslân
zijn de zorgboerderijen een voorbeeld van
vraaggerichte zorg. Daar waar mensen niet
tevreden zijn, kunnen zij eenvoudig een andere
boerderij of een andere vorm van dagbesteding
zoeken. Zorgbelang Fryslân heeft dan ook
besloten de jaarlijkse pluim uit te reiken aan
de Vereniging van Zorgboeren in Fryslân. Een
compliment voor een vraaggestuurd initiatief,
de professionele werkwijze van de vereniging
en de grote tevredenheid van de deelnemers.

Uitreiking
De pluim, in de vorm van een schilderij, is
9 juli j.l. uitgereikt aan de Vereniging van
Zorgboeren door Margreet de Graaf, directeur
van Zorgbelang Fryslân op zorgboerderij
Moai Seldsum, Sanjesreed 14, in Oentsjerk.
Eerder werd de pluim van Zorgbelang Fryslân
uitgereikt aan De Friesland Zorgverzekeraar
(2007) en ziekenhuis Nij Smellinghe (2008),
ook voor de grote klanttevredenheid die uit de
onderzoeken naar voren kwam.

Lekker makkelijk!
Geef uw e-mailadres door en ontvang maandelijks digitaal nieuws van de bibliotheek. Log in op Mijn Menu, op
de website van uw bibliotheek (www.bibliotheekmakkum.nl) via de catalogus. Onder algemene ledengegevens
geeft u uw e-mailadres door en vinkt u aan welke informatie u digitaal van de bibliotheek wenst te ontvangen:
e-nieuws; ontvang maandelijks de nieuwsbrief met ondermeer nieuwe titels, prijswinnende boeken, tips,
acties en prijsvraag.
reserveringsberichten; u ontvangt een e-mail als het gereserveerde materiaal voor u klaar ligt.
attenderingsservice; neem een abonnement op een mailinglist passend bij uw interesses zodat u altijd als
eerste op de hoogte bent van de meest recent aangeschafte titels.
inleverattenties; u ontvangt een mail als het bijna tijd is uw geleende materialen in te leveren.
herinneringsberichten; u ontvangt bericht als de uitleentermijn van het geleende materiaal is verstreken.

Log eens in op Mijn Menu en ontdek de mogelijkheden!

Aanwinsten
Romans
Benali, A.- De stem van mijn moeder (een jonge man heeft nauwelijks aandacht voor zijn Marokkaanse
ouders); Bernlef.-  De rode droom (twee mannen van middelbare leeftijd raken hun baan kwijt);Groot, Gde.-
De jonge aaisiker fan Luctor et Emergo (aaisykjen hat neat te krijen mei ‘eieren rapen’ mar alles mei leafde
foar de natuer); Green, J.- Zomeravonden (een weduwe maakt van haar huis een Bed & Breakfast);
Hollander, L.d.- Driftleven (zij verliest steeds de mannen van wie ze houdt); Kingsbury, K.- Recht in het hart
(een hulpsheriff ondergaat een zware beproeving); Mansell, J.- Eenmaal andermaal verliefd (zij is net single
en verruilt Londen voor een klein stadje); Nesbo, J.- De sneeuwman (getrouwde vrouwen raken vermist als
de eerste sneeuw valt); Noort, S.- De verbouwing (schoonheid hoever ga je); Roberts, N.- Eerbetoon (zij die
ons het liefst zijn kunnen ons het meeste kwaad doen); Speerstra, H.- De kâlde krústocht (nije iisferhalen);
Terpstra, A.- De heren van Friesland (twee Friese broers emigreren beiden naar Amerika); Verkerk, A.-
Gevaarlijke erfenis (een jonge vrouw erft een kasteeltje in Frankrijk); Wieringa, T.- Caesarion (in drie nach-
ten verteld een man zijn levensverhaal aan een vrouw);

Informatief
Abbot, G.- Wonen in blauw en wit (van moderne tot klasieke en landelijke interieurs); Álvarez, G.- Máxima:
de Argentijnse jaren; Bourassa, B.- Slag- en balsporten (blink uit in je sport); Briscoe, C.-  De lelijkheid voor-
bij (autobiografie van de eerste zwarte vrouweljike rechter in Groot-Brittannië); Buuren, M.v.- Kikker gaat
fietsen! (of over het leed dat leven heet); Crawford, M.- Photoshop technieken; Glatt, J.- De kelderkinderen
(het gruwelijke verhaal achter de zaak Fritzl; Haest, M.- 1-1-2 daar red je levens mee (verhalen uit de meld-
kamer); Stevens, N.- Is dit mijn kind? (autobiografisch verhaal van twee ouders met een ernstig autistisch
zoontje); Terpstra, E.- Help, ik val af;

DVD
Arcade Fire.- Mirror noir; Leonard Cohen.- Live in London; IJskoude passie- 100 jaar Elfstedentocht;

Openbare  Bibliotheek Makkum

Bibliotheeknieuws

EEN BETER MILIEU 

BEGINT BIJ JEZELF
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Piet Paulusma bezoekt 
10e maïsdoolhof Witmarsum

Witmarsum - Het tiende maïsdoolhof is afge-
lopen zaterdag geopend! Elf jaar geleden
kwamen Anneke Tolsma en haar vader, Sikke
Tolsma, op het idee om een maïsdoolhof te
maken op een stukje land. Een maïsdoolhof is
een doolhof gemaakt in een veld van maïs. Door-
dat het maïs ruim 2,5 meter wordt, is het niet
mogelijk om erover een te kijken. Het veld maïs
van het doolhof in Witmarsum is ongeveer 2/3
hectare groot. Het doolhof zal geopend zijn tot
ongeveer eind september. Dit is echter afhankelijk
van wanneer het mais geoogst kan worden. Het
stukje land wordt beschikbaar gesteld door aard-
appelhandel S. Tolsma. Loonbedrijf Westra uit
Arum zaait en oogst het mais belangeloos.
Zonder deze twee sponsoren was het dan ook
niet mogelijk om al weer voor de tiende keer een
doolhof in Witmarsum te organiseren. 

De entree voor het doolhof bedraagt 50 eurocent
en wordt overgemaakt aan een stichting in
Nederland die zich in zet voor kinderen. Daar-
naast wordt de opbrengst van het doolhof ook
over gemaakt naar deze stichting. Dit jaar is er
gekozen voor de Ronald McDonald hoeve in
Beetsterzwaag. Deze hoeve is een vakantieplaats
voor kinderen met een handicap. Voor deze
kinderen is het vaak moeilijk om op vakantie
gegaan, omdat ze worden beperkt door bijvoor-
beeld een rolstoel of wekelijkse therapie.
Kinderen met een handicap brengen veel tijd
door in een ziekenhuis of revalidatiecentrum
waardoor ze niet veel tijd met hun ouders, broertje
sof zusjes kunnen doorbrengen. Daarnaast treffen
ze niet veel leeftijdsgenootjes. Het doel van de
hoeve is voor deze kinderen en hun ouders,
broertjes en zusjes een ontspannende vakantie te
bieden waar kinderen met een handicap plezier
kunnen maken met leeftijdsgenootjes. 

Zondag 19 juli zal Piet Paulusma voor SBS6 het
weerbericht vanuit het doolhof presenteren. De
opnames zullen rond half zeven plaatsvinden en
iedereen is hier voor uitgenodigd. Het doolhof
bevindt zich net buiten Witmarsum, richting
Arum aan de Arumerweg 78a te Witmarsum.
Het maïsdoolhof is overdag geopend, elke dag van
de week. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de familie Tolsma (0517-532133).
Het maïsdoolhof is een ideaal uitje voor kinder-
feestjes of een dagje uit met de (klein) kinderen. 

(eigen foto)

Uitwisselingsorganisatie AFS Nederland zoekt
in Fryslân nog gastgezinnen voor buitenlandse
jongeren uit allerlei landen. AFS Fryslân bege-
leidt al jaren lang groepen uitwisselingsstudenten
in Friese gastvrije gezinnen. De vrijwilligers
organiseren ook regelmatig een uitje voor de
AFS’ers. Die variëren van ‘standaard’activiteiten
zoals een kennismaking, Sinterklaasviering en
afscheidsbarbecue tot schaatsuitjes, culturele
excursies en wadlopen. De sportievelingen die
daaraan deelnemen, houden daar altijd bijzondere
herinneringen aan. Veel uitwisselingsstudenten
zijn onder de indruk van het vlakke landschap
en architectonische bijzonderheden zoals de
Afsluitdijk.

Wereldvrede
Vrijwilligers vormen de kern van de non-profit
uitwisselingsorganisatie AFS. Die afkorting staat
voor ‘American Field Service’, zoals het heette
bij de start als ambulancedienst in beide wereld-
oorlogen. De vrijwilligers wilden zich daarna
blijven inzetten voor de wereldvrede door uit-
wisselingen te organiseren. Dat gebeurt sinds
1947 ook van en naar Nederland. Nu is AFS
actief in meer dan zestig landen verdeeld over
alle continenten. De afgelopen jaren gingen
meer dan twaalfduizend jongeren wereldwijd op
uitwisseling met AFS. Met jarenlange ervaring en
een vrijwilligersnetwerk biedt AFS de studenten en
de vrijwillige gastgezinnen voorbereiding voor-

af. Vrijwilligers uit de regio geven begeleiding
tijdens de uitwisseling aan de gezinnen en de
jongeren. Vrijwel iedere vrijwilliger is ervarings-
deskundige als gastouder of oud-deelnemer.
Begrip en ruimte voor elkaar blijven belangrijk
in de gastgezinnen zelf. Beide partijen zullen
namelijk ongetwijfeld moeten wennen aan allerlei
dingen en soms ook knelpunten ervaren. Regel-
matig persoonlijk contact met de begeleidende
vrijwilliger is ervoor bedoeld om oplossingen te
vinden. 

Pindakaas met hagelslag
Alles bij elkaar kan een uitwisselingsjaar een
bijzondere ervaring opleveren voor de student
en het gastgezin. Het klimaat, openbaar vervoer,
de eetgewoonten en school zijn voor de meeste
jongeren heel anders dan wat zij gewend zijn.
Kort na aankomst zijn de toetjes, stroopwafels
en pindakaas met of zonder hagelslag al snel
‘ingeburgerd’. Andere aspecten van de cultuur
kunnen meer indrukwekkende ontdekkingen
opleveren, zoals de dagelijkse fietstocht naar school
en winterse kost zoals boerenkool met worst.
Veel gastgezinnen vinden een uitwisseling juist
door de culturele verschillen een leerzame erva-
ring. Bovendien kunnen hechte en soms zelfs
levenslange relaties ontstaan. Voor meer infor-
matie: www.afs.nl, info@afs.nl of neem contact
op met Antsje Schoenmakers uit Eastermar
(0512) 84 17 50.

Uitwisselingsorganisatie zoekt gastgezinnen voor studenten

Minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport heeft begin juni officieel het verpleeg-
kundig specialisme GGZ erkend onder artikel
14 van de wet BIG. Elf jaar lang is door ver-
schillende partijen binnen GGZ Friesland
gestreden om de beroepsgroep de erkenning te
geven die het verdient. Toen daar in 1998 mee
begonnen werd, was GGZ Friesland één van de
eerste vijf zorginstellingen die aan het verpleeg-
kundig specialisme vorm ging geven. Dit gebeurde
met een kwalitatieve topopleiding en een goede
inbedding in de praktijk van GGZ instellingen.

Het verpleegkundig specialisme is het topniveau
in de GGZ beroepenstructuur. Nu de erkenning er
is, kan eindelijk de kennis van de al opgeleide
verpleegkundig specialisten meer worden gebruikt.
De verpleegkundig specialist GGZ kan nu als
derde specialist, naast de psychiater en de klinisch
psycholoog binnen de organisatie ingezet worden.
Verpleegkundig specialisten zijn met name
deskundig op de gevolgen van psychiatrische
ziektes, psychische handicaps en stoornissen, ook
wel bestaanszorg genoemd. Daarnaast zullen hun
leiderschapskwaliteiten bevraagd worden om de
kwaliteit van verpleegkundige zorg en begeleiding
te verbeteren binnen afdelingen waar verpleeg-
kundigen werken. In het nieuwe professioneel
statuut worden deze deskundigheidsgebieden en
verantwoordelijkheden nog eens onderstreept.
GGZ Friesland wil zich met behulp van de kennis
van de verpleegkundig specialist o.a. onder-
scheiden met het actief opzoeken van patiënten

die normaal gesproken zorg mijden, een vorm
van bemoeizorg. Het is heel erg belangrijk dat
het verpleegkundig specialisme in de GGZ een
eigen omschrijving van het deskundigheidsge-
bied heeft gekregen, omdat de werkwijze van
verpleegkundig specialisten in de GGZ heel anders
is dan in de algemene gezondheidszorg. De spe-
cialisten binnen de geestelijke gezondheidszorg
moeten van alle doelgroepen kennis in huis
hebben en niet zoals binnen de ziekenhuiswereld
van een smal gebied. De behandelrelatie met de
patiënt staat bij de opleiding centraal en niet een
taakgebied, zoals maagklachten of huidaan-
doeningen, zoals in het ziekenhuis.

In een maatschappij waarin de zorgvrager zo
lang mogelijk de regie over zijn leven wil
behouden, wordt de vraag naar efficiëntie en
patiëntgerichte zorg steeds groter. De opleiding
tot Verpleegkundig Specialist voorziet specifiek
in de behoefte aan breed opgeleide verpleeg-
kundigen, die vanuit hun functie in staat zijn om
in moeilijke omstandigheden eigenstandig
adequate directe patiëntenzorg te bieden aan
individuen, groepen en families. Zij kunnen de
beroepspraktijk verbeteren. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Dirk
Wiersma, dirk.wiersma@ggzfriesland.nl of door
deze mail te beantwoorden bij mij, Marco
Boonstra, tekstschrijver GGZ Friesland. Ik ben
ook via de telefoon te bereiken op het nummer
058-2848905.

GGZ Friesland geeft vervolg aan wettelijk erkende titel
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Heerenveen Friesland College 
CIOS Sport en Bewegingscoördinator:
Steven van Gorssel. Feike Melchers, Wons. Jouke Visser,
Pingjum. 
MBO Verpleegkundige: 
Marieke de Jong, Pingjum. Tineke Meekma, Witmarsum. 
MBO Autotechniek (Eerste autotechnicus):
Johannes Lutgendorff. 
Logistiek teemleider: 
Durk Cuperus, Witmarsum. Hendrik Jan van der Velde. 
MBO Pedagogisch Werker 4: 
Richtsje Bakker, Dedgum. 
MBO Commercieel 
medewerker bank- en verzekeringswezen: 
Willem Groenhout, Witmarsum.

Leeuwarden Friesland College 
Medewerker mode/maatkleding 2: 
Titia Dijkstra, Witmarsum. 
Techno Lyceum Programmmeur/Verspaner CNC:  
Jelmer Postma, Pingjum.

Leeuwarden Hotelschool, Friesland Kok 2: 
Gerrit-Harm Folkertsma, Pingjum. Lizelotte Reemer, Arum. 
Kok 3:
Nyk Adema. 
Medewerker bediening 3: 
Baukje van de Weide, Ferwoude.

Leeuwarden ROC Friese Poort 
Vrede & Veiligheid: 
Sander Feenstra. 
Apothekersassistent:
Renate Krijnen. 
Doktersassistent:
Wiepkje Fennema. Allround 
Kapper: 
Trijntje Groenhout, Witmarsum. Yvonne van der Marel,
Pingjum.

Leeuwarden AOC 
Opzichter/uitvoerder groenvoorziening/
woonomgeving groen ruimte, niveau 4:
Sybren Anema, Arum. 
BBL Vakbekwaam 
medewerker veehouderij niveau 3: 
Arnold Reitsma, Pingjum. 
BOL Bedrijfsleioder/manager
veehouderij niveau 4: 
Jouke Huitema, Witmarsum. Durk Ozinga. Sijbren Ykema,
Parrega. 
BOL Bedrijfsleider/manager
paardenhouderij niveau 4: 
Yvette Altena. Ineke de Bruin, Witmarsum. 
BOL Vakbekwaam medewerker
Bloemen- en tuincentrumbranche, niveau 3: 
Nynke de Vries, Witmarsum.

Drachten ROC Grafische vormgeving:
Geertje Haijtema.

Sneek ROC Friese Poort Opleiding 
Bouwkunde- Middenkaderopleiding Bouwkunde (BOL): 
Ronny Cuperus. Gatze Postma, Exmorra. Sytze de Vries. 
Timmerkracht (BBL): 
Teade Abma, Parrega. Roy Blokker, Exmorra. Jeroen Postma. 
Verkoper: Jeffry van der Werf. 
Commercieel medewerker binnendienst: 
Pieter Brameijer. 
Marketing medewerker binnendienst: 
Eelke Akgra, Witmarsum. 
Directiesecretaresse: 
Marisa IJpelaar, Arum.
ICT Beheerder:
Roelof Hemkes, Witmarsum. 
Helpende BOL niveau 2: 
Jelske Bruinsma, Arum. Yvonne Hoekema. 
Onderwijsassistent BOL niveau 4: 
Wietske Hoekstra. Cheryl Lautenbag, Witmarsum. Ingrid de
Boer, Witmarsum. Teatske Elgersma, Wons. Trijntsje
Mensonides, Cornwerd. 
Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent BOL niveau 1:
Savannah Kloosterman. 

* Geen plaatsnaam is Makkum

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

De 117e  Makkumer Merke staat in de startblokken 

Makkum - Op vrijdag 17 juli a.s. opent de
Makkumer Merke met een spectaculaire
Hollandse Avond in de feesttent op “Keatslân
De Seize”. De KV Makkum deelt mee dat er op
deze avond geen gebruik kan worden gemaakt
van de bekende geelgekleurde KVM-munten.

Op deze avond kan men uitsluitend consumpties
afrekenen met speciale consumptiekaarten, die
in de tent verkocht zullen worden. 

Vanaf zaterdag 18 juli zijn de munten van de KVM
weer geldig tot aan het eind van de Merke.  

Consumpties tijdens de Hollandse Avond in de feesttent

Makkum - Nog twee dagen en dan begint de
Makkumer Merke. De feesttent is al opgebouwd
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat, alle
voorbereidingen zijn in volle gang en vanavond
in “De Zwaan” vinden de lotingen plaats voor
enkele belangrijke off. K.N.K.B. kaatspartijen.

*** Vrijdag 17 juli om 19.00 uur is er de
Openingsavond van de Makkumer Merke. Dit
jaar opnieuw de Hollandse avond. Gedurende de
gehele avond zijn er live-optredens van diverse
bekende Hollandse artiesten m.m.v. DJ Teake
van Radio NL. 

*** Zaterdag 18 juli wordt de Rabobank partij
voor de Heren Hoofdklassers gehouden. Deze
partij begint om 12.00 uur. Het harmonieorkest
Hallelujah zorgt voor de muzikale omlijsting en
’s middags is er stemmingsmuziek in de feest-
tent met “ Mike Wever “. ’s Avonds speelt de top
band “Synergy”van 22.00 tot 02.00 uur.              

*** Zondag 19 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan”
partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelings-
parturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Deze
partij begint om 10.00 uur. Voor Jongens d.e.l. en
de verliezers Afdeling is er de Groothandel Bergsma
partij. ’s Middags is er stemmingsmuziek in de
feesttent met  “De Sellina’s”.    

*** Maandag 20 juli de kaatswedstrijd voor
Heren Senioren d.e.l., de 18e Douwe Blanksma
partij. Zoals vanouds doen hier ook weer vele
Makkumers aan mee. De partij begint om 11.00
uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is er een reünie
voor leden en oud-leden van de K.V. Makkum
en ’s middags is er wederom stemmingsmuziek,
traditioneel met de band  “Butterfly”.          
In de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de
loting plaatsvinden voor de Grote Merke
Ledenpartij.

***  Dinsdag 21 juli wordt de Grote Merke
Leden partij gehouden in 12 klassen. ’s Ochtends
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los. Er zal
worden om de hoogste eer en een plaats in de
koets ! ’s Middags is er stemmingsmuziek in de
tent met “ DJ Keimpe “ en ’s avonds na de prijs-
uitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door
Makkum plaats met alle prijswinnaars en
harmonieorkest Hallelujah. ‘s Avonds na de
prijsuitreiking is het eindfeest met de band
“Lays” van 20.00 tot 0.00 uur.

Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opge-
steld op het Plein en de Markt. Tevens zijn er op
het kaatsveld een zweef/draaimolen en enkele
andere attracties opgesteld. Alle informatie, uit-
slagen en foto’s zijn te zien op www.kv-makkum.nl
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is gesloten van
27 juli t/m 7 augusutus

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Het is een geluk dat er in ons
werkzaam en jachtig leven

nog tijd voor ontspanning is.

MAKKUM MERKE
Daarom 

(om even tot rust te komen) 
zijn wij vanaf maandag 20 juli
tot donderdag 23 juli gesloten.

Dus donderdag 23 juli zijn wij weer open.

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

PC Kafee yn de Bogt fen Guné yn Frjentsjer
Omrop Fryslân Radio iepenet it PC Kafee wer in
tal kearen. De útstjoerings binne 4 dagen lang
om de tradisjonele Frjentsjerter PC-keatspartij
op woansdei 29 july hinne. Mei keatsers, âld-
keatsers, PC-leden, skiedsrjochters en oare leaf-
hawwers. 

It PC Kafee, mei pittige petearen, hilaryske fer-
halen, columns fan û.o. Bonne Stienstra en Rynk
Bosma en de primeur fan in nij keatsliet troch
Minke Adema.

PC Kafee Omrop Fryslân
Freed 24 july, 18.00-19.00 oere
Sneon 25 july, 11.00-12.00 oere
Snein 26 july, 11.00-12.00 oere
Tiisdei 28 july, 18.00-19.00 oere
Live muzyk: Lays Presintaasje: Geert van Tuinen
en Herman Vijlbrief jr. 
Moandei 27 july ’09 is Omrop Fryslân Radio by
de lotting fan ‘e PC. Dan komt it programma
jûns tusken 18.00 en 19.00 oere út de
Koornbeurs yn Frjentsjer wei.

Hotze Schuil, de grootste kaatser

Een legende, een fenomeen wordt hij genoemd:
Hotze Schuil. In de jaren 1945 tot 1967 regeerde
hij op de Friese kaatsvelden. Lang was hij de
aanvoerder van het klassement aller tijden. Niet

alleen het aantal overwinningen van Schuil maakte
indruk, het publiek waardeerde hem ook zeer
om zijn humor en sportiviteit. De in november
2005 overleden Hotze Schuil werd in 2006
geëerd met een biografie, een standbeeld en een
documentaire bij Omrop Fryslân. Omrop Fryslân
TV, donderdag 16 juli 2009, 18. 30 uur (nogmaals
te bekijken, éénmaal per uur de hele avond en
nacht). Dit programma is eerder uitgezonden op
14 mei 2006. 

Sportdocumentaires 
Serie van acht dokumentaires over sporters of sport-
clubs. Het betreft bewerkingen van programma’s
die Omrop Fryslân al eerder heeft uitgezonden
op Nederland 2. Onder andere zijn te zien: Rintje
Ritsma, Wout Zijlstra, Hotze Schuil, Pieter Weening,
Franke Sloothaak en volleyballer Jan Posthuma.

Op TV film “Domwei gelokkich op de Wielenpôlle”
De film “Domwei gelokkich op de Wielenpôlle”
is ontstaan uit een spontaan samenwerkings-
verband tussen het Noordelijk Film Festival en
Omrop Fryslân. Het festival, dat gewoonweg
plaatsvindt in en rondom De Harmonie en het
Filmhuis, wil zich sinds vorig jaar tevens elders
in de stad Leeuwarden en omgeving begeven.
Het idee ontstond om een serie films te gaan
produceren over en met bewoners in bijzondere
woonwijken van Friesland. Omrop Fryslân was
bereid tot een unieke coproductie met het festival,
die eveneens met volle overtuiging door de
gemeente Leeuwarden en het VSBfonds is
ondersteund. Zo is “Domwei gelokkich op de
Wielenpôlle” de eerste film geworden van een in
de komende jaren te maken reeks regionale pro-
ducties.

Toen enkele Leeuwarder volksbuurten door de
politiek als probleemwijken werden aangewezen,
verontrustte en verbaasde dat de bewoners van
deze buurten. De media schilderen gemakshalve
alle inwoners als problematisch af, terwijl het

grootste deel van de wijkbewoners een tevreden,
kalm en regelmatig bestaan leidt. De Leeuwarder
volkswijk Wielenpôlle is met 200 huizen het
kleinste wijkje van Leeuwarden. Maar het kan
met recht aanspraak maken op de eretitel ‘de
Friese Jordaan’. Het is een volksbuurt waar
iedereen elkaar nog kent, waar bewoners al
decennia lang in hun buurt wonen en het buurt-
huis nog het gezellige dorpsplein is. Vooral op
zonnige dagen ademt de buurt geluk uit: dom-
weg gelukkig op de Wielenpôlle. In deze film,
gemaakt door programmamaker Pieterjan Wouda,
gaan we op bezoek bij deze ‘beauty’. 

Domwei gelokkich op de Wielenpôlle: 
Zondag 19 juli om 14.00 uur op Nederland 2 
Zondag 19 juli om 18.00 uur op Omrop Fryslân
(en hele avond en nacht ieder uur) 
Zaterdag 25 juli om 12.25 uur op Nederland 2 
De uitzending is vanaf maandag 20 juli ook via
www.omropfryslan.nl, www.uitzendinggemist.nl
en www.hollanddoc. te zien. 

Makkumer Belboei en Makkumer Merke
Makkum - Evenals voorgaande jaren zal in
verband met de Makkumer Merke (kaatsdagen)

de krant volgende week niet op woensdag, maar
donderdag 23 juli verschijnen.
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Huisartsen Wunseradiel stoppen 
per 1 januari 2010 met Verloskunde

Door een afname in het aantal bevallingen en doordat nieuwe ontwikkelingen verdere
specialisatie vereisen, hebben wij besloten per 1 januari te stoppen met de verloskunde.
Dit geldt zowel voor de controles als voor de bevallingen.

Aangezien wij het erg belangrijk vinden dat u voor zwangerschapscontroles terecht
kunt in uw eigen dorp, hebben wij de verloskundigen van de praktijk te Bolsward
bereid gevonden onze verloskundige zorg over te nemen.
Dit betekent dat de zwangerschapscontroles in Makkum en Witmarsum plaats zullen
blijven vinden en dat, als u dat wilt, gewoon thuis kan bevallen.

Voor het eind van het jaar zullen wij u verdere details mede delen.

G.G.J. Biermasz F.C. Nijman
B. Steenhuizen A.J.B. Osinga
M. de Boer B.J.H. Dierick

Brief aan de burgemeester schreven leerlingen van groep 7 van c.b.s. “De Ark” vorige week in de Makkumer Belboei. Toen ontbrak de foto, alhoewel
de kinderen al vakantie hebben of op vakantie zijn, vandaag de foto die duidelijke taal spreekt!
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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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

PSV De Halsbanruters
Pingjum - Op 28 juni werd er een dressuur-wed-
strijd georganiseerd in Noordwolde. Muriël
Stienstra ging daar heen met haar pony
Rozenlaan’s Daisy. Zij kwam uit in de klasse L1
cat.E. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 199
punten 2 winstpunten en in de 2e proef reed zij 188
punten bij elkaar goed voor de 3e prijs en nog 1
winstpunt. Ook behaalde zij de hoogste score van
de dag wat een zak paardenbrokken opleverde.

Op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli werd er in
Koudum een concours georganiseerd voor paarden.
In de klasse B kwam Susanne Huurman aan de
start met Rymke v/d/Greidpleats. In de 1e proef
werdd de 2e prijs gewonnen met 192 punten en in
de 2e proef nam Susanne ook de 2e prijs mee met
190 punten goed voor samen 2 winstpunten. In de
klasse L2 startte Sanna v/d/ Heide Bennie en won
in de 1e proef 3e eprijs met 185 punten 1 winst-
punt. Met Minke v/d Blokken werd in de 1e proef
de 7e prijs gewonnen met 195 punten 2 winstpunten.
In de 2e proef nam Sanna ook de 7e prijs mee met
185 punten 1 winstpunt. Ook in deze klasse kwam
Corinne Huizinga uit met Mirthe. Zij reed 2 nette
proeven wat haar in de 1e proef de 3e prijs ople-
verde met 191 punten en in de 2e proef de 5e prijs
met 199 punten samen 3 winstpunten. Corinne
heeft nu met Mirthe haar punten behaald in de klas-
se L2 en is nu startgerechtigd in de klasse M1. Met
haar paard Wise Guy's Joerie kwam zij uit in de
klasse M2. In de 1e proef werd de 3e prijs gewon-
nen met 194 punten. Met Joerie heeft Corinne nu
de punten bijelkaar om in de klasse Z1 dressuur uit
te komen een prachtige prestatie! Juliën Beersma
kwam uit met Nabuco in de klasse Z2. In de 1e
proef werd de 2e prijs gewonnen met 213 punten 1
winstpunt en in de 2e proef nam hij de 4e prijs mee
naar huis met 207 punten 1 winstpunt. Kirtsen
Koopmans kwam uit met Tsjerkje in de klasse M2.
Zij reed een nette proef wat haar de 1e prijs ople-
verde met 196 punten goed voor 2 winstpunten.

In Warga werd op 8 juli een dressuurwedstrijd
gehouden voor paarden. Annemarie Wietsma met
Schelte Evert K kwamen uit in de klasse L1. In de
1e proef won zij de 6e prijs met 189 punten en in
de 2e proef de 5e prijs met 188 punten amen goed

voor 2 winstpunten. Sanna v/d Heide met Bennie
kwamen uit in de klasse L2. in de 1e proef werd de
3e prijs gewonnen met 184 punten en in de 2e
proef de 4e prijs met 182 punten samen goed voor
1 winstpunten. Bobbie Ydema met Artist reed twee
nette proeven wat haar in de 1e proef in de klasse
L1 de 1e prijs opleverde met 198 punten 2 winst-
punten en in de 2e proef nog een winstpunt met
187 punten. 

Vrijdag en zaterdag 10 en 11 juli werd er in
Franeker de 1e selectie wedstrijd gehouden voor de
Friese Kamioenschappen in Augustus.Sanna
v/d/Heide met Bennie reed in de klasse L2 2 winst-
punten bijelkaar met 182 en 182 punten. Met Minke
v/d Blokken won zij de 1e prijs met 205 punten en
2 winstpunten en zeker van een plaats op de FK. In
de 2e proef won zij de 4e prijs met 189 punten 1
winstpunt. Annemarie Wietsma met Schelte-Evert
won in de 2e proef de 6e prijs met 190 punten 1
winstpunt. Met Samyra v/d Binnenvelder won zij
in de klasse B de 3e prijs met 193 punten en in de
2e proef de 4e prijs met 184 punten samen 2 winst-
punten. Susanne Huurman met Rymke van de Greid-
pleats reed in de klasse B twee nette proeven. In de
2e proef won zij de 2e prijs met 202 punten en in
de 2e proef de 3e prijs met 187 punten samen 2
winstpunten en een plaats op de FK. Corinne Huizinga
met Wise Guy’s Joeri won de 4e prijs in de klasse
M2 met 183 punten 1 winstpunt. Bobbie Ydema
met Artist won in de 1e proef klasse L1 de 4e prijs
met 197 punten 1 winstpunt en in de 2e proef een
winstpunt met 190 punten. In de klasse M1 won
Lucie Boelens de 5e prijs met Risky Business.
Juliën Beersma met Nabuco klasse Z2 won in de
1e proef een 3e prijs met 209 punten en in de 2e
proef ook de 3e prijs met 217 punten 2 winstpun-
ten. Met Valentina kwam hij uit in de klasse L2. In
de 1e proef was de score 183 punten en in de 2e
proef 185 punten samen 2 winstpunten. Kirsten
Koopmans met Tsjerkje won in de klasse M2 de 1e
prijs en een plaats op de FK met 193 punten en in
de 2e proef de 4e prijs met 185 punten samen 2
winstpunten. Bij de Pony’s reed Muriël twee nette
proeven met Rozenlaan’s Daisy met een score
van 182 punten en een 3e prijs met 188 punten
weer 2 winstpunten

Skûtsjesilen bij Omrop Fryslân Radio, Televisie en internet
Vanaf salonboot De Gaasterland
Omrop Fryslân doet dit jaar uitgebreid verslach
van het SKS en IFKS skûtsjesilen. Het water staat
daarbij niet alleen in de wedstrijdverslagen centraal,
de uitzendingen zelf komen ook vanaf het water.
Voor de 3 weken skûtsjesilen is salonboot De
Gaasterland omgebouwd tot drijvende radio- en
televisiestudio.

Radio
Geartsje de Vries neemt de presentatie van het
skûtsjesilen 3 weken lang voor haar rekening. Zij
schakelt tussen de verslaggevers die letterlijk in de
wedstrijd zitten. Net als voorgaande jaren zijn dat
Klaas Jansma & Sippy Tigchelaar voor het wed-
strijdverslag. Daarnaast zal Aukje de Hoop met het
SKS Skûtsjesilen verslag doen van haar belevenissen
op het ‘skûtsje van de dag’. Karen Bies doet dat-
zelfde in de week van het IFKS Skûtsjesilen.

Televisie
De presentatie van het skûtsjesjoernaal op televisie
is afwisselend in handen van: Simone Scheffer
(eerste week SKS), Arjen de Boer (tweede week SKS)

en Dieuwke Kroese (IFKS). Natuurlijk is Klaas
Jansma vaste gast aan tafel en wordt er gepraat met
de mannen uit de wedstrijd. Onder andere Rintje
Ritsma en Wieke Wiersma komen langs om mee te
praten over het gebeuren. Verder is er iedere dag een
interessant reportages over het oudste of jongste
bemanningslid fan één van de skûtsjes en gaan
Albert Jensma en Halbe Piter Claus op zoek naar
alles wat te maken heeft met het skûtsjesilen buiten
het wedstrijdwater om.

Internet
Via www.simmerynfryslan.nl zijn drie weken lang
alle uitslagen, wedstrijdverslagen en reportages te
volgen. Er kunnen ook foto’s opgestuurd worden
die gemaakt worden van het skûtsjesilen. 

Het SKS en IFKS skûtsjesilen bij Omrop Fryslân
18 juli o/m 8 augustus 2009

Radio: Iedere dag van 13.30 tot 17.00 uur
Televisie: Maandags t /m zaterdags om 18.20 uur
Internet: www.simmerynfryslan.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Marike Beckers pakt tweede
prijs in Dongjum

Dongjum - Op de vrije formatie wedstrijd zondag
5 juli te Dongjum werd de eerste zege van het
seizoen geboekt door het partuur van Hilda
Tjepkema, Judy Bergsma en Idske Zijlstra. In de
finale versloegen zij Brandsma Vastgoed partuur,
Marie Heida, Brecht Gerbrandy en Marike Beckers
met 3-5 en 4-6. In aanloop naar de finale werden
de “topparturen” hardhandig aan de kant de kant
gezet door eigen falen en goed werk van de win-
naars. Partuur Heida c.s. gingen geconcentreerd
van start en wonnen vrij simpel met 5-2 en 6-2 van
Westra c.s. De tweede omloop werd en spannende
aangelegenheid, een kleine inzinking van Heida
c.s. bracht partuur Koelmans langzij maar op tijd
werden de bakens verzet en werd met 4-5 en 2-6
gewonnen. In de finale liepen Heida c.s. steeds
achter de feiten aan, partuur Tjepkema c.s. kaatsen
degelijk, maakte weinig fouten en het kostte Heida
c.s. veel energie om bij te blijven. Marike Beckers
werd halverwege bevangen door de warmte, het
ritme was weg, maar met veel inzet klampte men
aan. Uiteindelijk vond Brandsma Vastgoed partuur
hun Waterloo op 3-5 4-6. Een mooie tweede plek
voor partuur Heida c.s. na al het blessureleed van
de laatste weken, hebben ze hun visitekaartje
afgegeven voor de volgende wedstrijden.

Laatste wedstrijd Federatie
afdelingscompetitie in Zurich

Zurich - Zaterdag 4 juli j.l. was de derde en laatste
wedstrijddag voor de categorie Jongens van de
federatie afdelingscompetitie. Zowel de dagprijs
als het kampioenschap 2009 ging naar Lollum/
Waaxens. De prijswinnaars waren Siebe Bruinsma,
Gerlof Hellinga en Simon Bruinsma. (1 poule
van drie parturen)

Het was ook de derde en laatste wedstrijddag voor
de categorie Meisjes van de federatie afdelings-
competitie. De dagprijs en het kampioenschap
2009 ging naar Pingjum. De prijswinnaars waren
Lisa de Jong, Thomaske Reitsma en Irma
Folkertsma. (1 poule van vier parturen) De tweede
dagprijs werd gewonnen door Schettens/
Longerhouw Janny Postma, Regina Postma en
Ruurdtje van Abbema.

Bij de Welpenjongens was het ook de derde en
laatste wedstrijddag van de federatie afdelings-
competitie. De dagprijs werd gewonnen door
Makkum, Ype van der Logt, Alwin van der
Weerdt en Lars Onrust. De tweede prijs en het
kampioenschap ging naar Schettens/Longerhouw
- Willem van Abbema, Anton Buwalda en
Sander Spijksma. (1 poule van vijf parturen.)

15e Frans Twijnstra Partij te Gaast
Gaast - Op vrijdag 10 juli j.l. startte de Gaaster
Merke gebruikelijk met de Frans Twijnstra
kaatspartij. Het was een dag die in het teken
stond van regen en harde wind, wat het kaatsen
duidelijk beïnvloedde. Om half 10 opende de
voorzitter, Joukje Hoekstra, de dag. Een speciaal
welkom was er voor de wedstrijdleiding; dhr
Weerstra, dhr Twijnstra en Omke Tjip. Gezien
de regen nog steeds met bakken uit de hemel
kwam, werd besloten om maar wat langer met
zijn allen te koffie drinken, en het kaatsen later
te laten beginnen. Rond half 11 werd het iets
droger, wat overigens van korte duur was, en
werden de kaatsers ongeduldig. Uiteindelijk werd
er dan toch gestart met de eerste partijen. 

In de eerste omloop moest de koning van vorig
jaar, Dennis Galema, het met zijn maten Trijntje
Hoekstra en Willie Douma gelijk opnemen tegen
één van de favoriete parturen; Thomas Burghraef,
Theo Stellingwerf en Anny Koning. Dit werd zoals
verwacht een zeer spannende partij, waarin Dennis
Galema c.s. zich niet zomaar gewonnen gaf.
Uiteindelijk moest het partuur Galema toch hun
hoofd buigen en wonnen Burghraef c.s met 5-4 6-4.
Ook een spannende partij in de eerste omloop
was de partij tussen Auke Geert Ybema, Froukje
Oostenveld en Kay Wester tegen Jan Stellingwerf,
Meindert Attema en Brenda Drayer. Het partuur
van Jan Stellingwerf nam heel snel een 4-0 voor-
sprong, maar toen ging het paruur van Auke Geert
Ybema draaien, en kwamen ze terug tot 5-5.
Uiteindelijk waren het toch Stellingwerf c.s. die
de partij wonnen met 5-5 6-2. Ook het partuur van
Pieter Westra, Sytze Stellingwerf en Sabine Drayer
wisten hun eerste omloop partij te winnen met
5-3 6-0 van Mient Jan Faber, Herre Stegenga en
Hotske Burghraef. Met deze overwinning kwamen
Westra c.s. gelijk in de halve finale te staan, gezien
zij in de 2e omloop een staand nummer hadden.

Tijdens de 2e omloop werd het wat droger, maar
de wind bleef erg hard, waardoor het de opslagers
erg moeilijk werd gemaakt. In deze 2e omloop
werd er een zeer spannende partij gekaatst tussen
Thomas Burghraef c.s en Melle de Boer, Wiebren
Stellingwerf en Joukje Hoekstra. De Boer c.s.

zorgden voor een kleine verrassing door met
5-5 6-2 Burghraef c.s uit te schakelen. Ook Jan
Stellingwerf c.s. wonnen hun 2e omloop partij,
waardoor zij de eerste finalisten van de dag waren,
gezien zij in de halve finale een staand nummer
hadden.

In de halve finale moest het partuur van Pieter
Westra c.s. het opnemen tegen Melle de Boer c.s.
Dit werd een gemakkelijke prooi voor Westra c.s.
Zij wonnen met 5-1 6-4.

De finale van de verliezersronde ging tussen de
parturen van Dennis Galema c.s. en Auke Geert
Ybema c.s. Het partuur van Auke Geert Ybema
kon lange tijd het goed draaiende partuur van
Dennis Galema volgen, maar op 5-3 6-6 was het
over voor Ybema c.s.

De finale van de winnaarsronde ging tussen Jan
Stellingwerf, Meindert Attema en Brenda Drayer,
en Pieter Westra, Sytze Stellingwerf en Sabine
Drayer. Dit werd een spannende finale, waarbij
alle bordjes op 6-6 werden vergeven. Dit ging
lange tijd om en om, zodat de stand op 3-3 kwam.
Dankzij het goede perkspel van Sytze, het safe
oplaan van Sabine en het sterke tussenspel van
Pieter konden zij de partij naar hun toetrekken.
Op de stand 5-3 6-6 plaatste Sabine Drayer een
zitbal, en was het gedaan voor Stellingwerf c.s.
Koning van de 15e Frans Twijnstra partij werd
Pieter Westra. De prijzen deze dag werden
beschikbaar gesteld door de familie Twijnstra.

Uitslag winnaarsronde:
1e Pieter Westra, Sytze Stellingwerf

Sabine Drayer
2e Jan Stellingwerf, Meindert Attema

Brenda Drayer
3e Melle de Boer, Wiebren Stellingwerf

Joukje Hoekstra

Uitslag verliezersronde:
1e Dennis Galema, Trijntje Hoekstra

Willie Douma
2e Auke Geert Ybema, Froukje Oostrenveld

Kay Wester

Gaast - Toen de buien afnamen en de zon z’n
best deed om het kaatsveld te belichten, mocht
ook de jeugd van Trije yn ien los! Bij de jongste
jeugd was er een prijs te winnen, hier werd door
de drie parturen dan ook fanatiek voor gekaatst!
Dit resulteerde in spannende partijen. Rick de
Vries en Heline Koning wonnen alle partijen en
wisten de beker in de wacht te slepen. Het was
echter geen gemakkelijke overwinning. In de
eerste partij werd er flink tegenstand geboden
door Klaas Marten en Ruth, Ruth sloeg vele zit-
ballen en Klaas Marten wist de ballen heel goed
het perk uit te werken. Toch wonnen Rick en
Heline uiteindelijk met 5-4. Daarna namen Dooitze
de Boer en Harmen Norbruis het op tegen Rick
en Heline, Harmen en Dooitze waren erg sterk
in het perk en sloegen prachtige kaatsen. Maar
Heline en Rick maakten weinig fouten en bleken
de sterkste combinatie te zijn.

Bij de oudere jeugd werd er gekaatst in een poule
van vier parturen. Met de wind als handicap was
het voor de opslagers moeilijk de bal te plaatsen.
Dit werd wel gecompenseerd door de moeilijk-
heid in het perk, de bal nam soms op het laatste
moment een versassende wending. Hier leek het
partuur van Gerben Stellingwerf weinig moeite
mee te hebben. Christian Koning en Herre Stegenga
speelden twee spannende partijen, die ze uitein-
delijk wonnen. Hierdoor namen zij het in de finale
op tegen Gerben, Maaike en Jeltsje. De finale werd
met 5-1 gewonnen door Gerben, Maaike en Jeltsje.

Jongste jeugd: 
1e Rick de Vries, Heline Koning
Oudere jeugd: 
1e Gerben Stellingwerf, Maaike de Groot, 

Jeltsje de Boer
2e Herre Stegenga, Christian Koning

Frans Twijnstra Kaatspartij voor jongste en oudere jeugd

(eigen foto)
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Makkumer Merke aanvangstijden 
Leden partij dinsdag 21 juli 

A klasse Heren............11.00 uur
B klasse Heren ..........10.00 uur  
C klasse Heren .......... 9.00 uur
A kl. Heren 45+ ..........11.00 uur
B kl. Heren 45+ ..........11.00 uur
A klasse Dames ..........10.00 uur
B klasse Dames.......... 9.00 uur
Dames 35+ kl. ............10.00 uur
Schooljeugd ................11.00 uur
Pupillen........................11.00 uur
Welpen ........................11.00 uur

Kevin Jaarsma uit Arum, Koning op “van Popta partij”

* v.l.n.r. Jos Houtsma, Kevin Jaarsma en Hessel
Braaksma

Pingjum - Kaatsvereniging Jan Reitsma organi-
seerde op zaterdag 11 juli voor de elfde keer voor
KNKB Jongens  ‘de van Popta-partij’ vernoemd
naar oud Pingjumer Pieter Broer van Popta
(1908-1998). Na zijn overlijden liet hij een legaat
na waaruit de jaarlijkse jongenspartij gefinancierd
wordt  Voor de beste kaatser van de dag is er de
zilveren ‘van Popta Koningsketting’, de door
edelsmid Elske Klik uit Pingjum vervaardigde
wisseltrofee. In deze Jongenspartij met dit jaar
1e en 2e jaars jongens, traden 15 parturen aan in
een zonnig Pingjum. De wedstrijd stond onder
leiding van KNKB-scheidsrechter Bierema en
clubscheidsrechter Auke Bruinsma. Elske Klik
en Lolke Folkertsma sponsorden de kransen.
Alhoewel de wind af en toe de kaatsers flink
parten speelde, werd er toch erg leuk gekaatst
door enkele ‘potentiële’ hoofdklassers.

In een zeer gelijkopgaande en spannende
finale werd het partuur Kevin Jaarsma (Arum),
Hessel Braaksma (Menaldum) en Jos Houtsma
(Ysbrechtum) winnaar van de 11e editie van
deze Jongens-partij. In de finale leek de over-
winning op 5-4 en 6-6 naar het partuur Sjoerd de
Jong (St. Annaparochie), Dennis Zijlstra (Franeker)
en Dennis Dijkstra (Wouterswoude) te gaan. Toch
trok het partuur Kevin Jaarsma de wedstrijd weer
helemaal naar zich toe en maakte weer gelijk
(5-5) om even later met 5-5 en 6-6 de winst te
pakken. Gelijk als vorig jaar moest Sjoerd de
Jong helaas genoegen nemen met de tweede
plaats. De zilveren Koningsketting was de
bonus voor de sterk kaatsende Kevin Jaarsma.

De 2 parturen die in de halve finale afvielen,
konden met een derde prijs naar huis. Dit waren
het partuur: Jelle Scharringa (Wjelsryp), Willem
Heeringa (Tzummarum) en Rutger Bijlsma
(Cornjum) en het partuur: Pieter Sybren Scharringa
(Wjelsryp), Jesse van der Molen (Witmarsum)
en Hendrik Bouwhuis (Bolsward)

In de verliezersronde een iets minder spannende
maar wel een enerverende finale met als winnaars:
Krijn Hiemstra (St. Annaparochie), Ramon
Hoogerhuis (Tzummarum) en Roan Hein Joostema
(Minnertsga). Zij wonnen met 5-3 en 6-4 van het
partuur Auke Geert Ybema (Ferwoude), Rick
Rusticus (Dronrijp) en Simon Bruinsma (Lollum).

(eigen foto)

Gea Faber koningin van de 2e editie van de “wylde wiiven partij”
Arum - Na het grote succes van vorig jaar werd dit
jaar voor de tweede maal de “wylde wiiven party”
georganiseerd. Deze partij is speciaal bedoeld
voor vrouwelijke 30 plussers uit voornamelijk
Arum. Ook waren er dit jaar ook weer enkele
vrouwen uit Achlum, Lollum en Witmarsum
die mee deden aan deze partij. Iedereen werd
rond 17 uur verwacht in de sportkantine in
Arum, waar eerst gezamenlijk werd gegeten van
overheerlijke salades en soep uit grootmoeders-
tijd. En natuurlijk was er even tijd om gezellig
bij te kletsen. Om 19 uur gingen alle dames het
kunstgrasveld op. Waar met zachte bal werd
gestreden om de prijzen. En natuurlijk de vel
begeerde roze wisselfiets. Deze prijs is voor de
koningin, zij mag gedurende het komende jaar

op deze fiets door Arum en omstreken fietsen.
Het was een zeer geslaagde kaatsavond, met
tussen de partijen door een hapje en een drankje.

De prijzen werden als volgt uitgereikt:
1e Gea Faber (koningin), 

Feikje Bouwma, Connie Smits.
2e Reino Tolsma, Sjoukje van Ys, 

Anneke Kuipers.
3e Petra de Jong, Klaasje Bijlsma, Gonny Faber

Verliezersronde:
1e Lydia Epema, Marijke Miedema, 

Ria Kooistra
2e Annie Akkerman, Geartsje Visser, 

Martha de Boer.

Zurich - Vrijdagavond 10 juli werd in Zurich de
nachtpartij gekaatst. Er waren nog nooit zo veel
deelnemers aan de nachtpartij als deze keer; 60
deelnemers, waarvan 39 heren en 21 dames. Er
werd met drie lijsten gekaatst en de partij verliep
voorspoedig. De wind was erg koud, maar
gelukkig was het wel droog. Om 02.00 uur werd
de laatste bal geslagen en na wat rekenwerk
konden de prijzen worden uitgereikt. Het was
een gezellige en spannende partij. Bekijk de uit-
slagen en de foto ook op www.kvzurich.nl.

Uitslag:  Heren
1e prijs – Michel Nesse
2e prijs – Michel Dil
3e prijs – Hendrik Brandsma
4e prijs – Dennis Leistra

5e prijs – Dirk Arjen Wind
6e prijs – Jan Geert Dijkstra
7e prijs – Dilan Drent
8e prijs – Sjoerd Atze de Jong
9e prijs – Geert Geel
10e prijs – Owb Pomthong
11e prijs – Domien v/d Woude
12e prijs – Igor Kuiper

Dames
1e prijs – Feikje Folkertsma
2e prijs – Miranda Graafsma
3e prijs – Grietje Tigchelaar
4e prijs – Hiekie Mensonides
5e prijs – Ytsje Reitsma
6e prijs – Nynke Brandsma
7e prijs – Marieke de Jong

Nog nooit zoveel deelname voor het  Nachtkaatsen 
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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

Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uit-
schuifbaar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuw-
afbeelding in houtsnijwerk in rugleuning  150.-
tel. 0515-231940

Studieboeken HBO-opleiding, small business en
retailmanagement, tel. 0515-232612

Overall mt.128  3.50; 2 regenjasjes in tasjes
mt.128/134 en 134/140 (met broek) p.stuk  4.-
Keulse pot 15 cm.  3.50, tel. 06-13518836

Een leuk rotan tweezitsbankje met bijbehorende
stoel. In de kleur blauw, met losse kussens. De
zijkanten zijn van webbing  40,-, tel. 0517-641220

Jonge luxe 4-wiels scootmobiel met 2x 100ah
accu’s voor groter bereik en betere prestaties. Incl.
laadapparaat, afdekhoes, 2 afn. bare boodschappen-
mandjes en verz. tot mei 2010, tel. 06-55993484

Donker eiken kaaskast. Zeer goed onderhouden.
Afmeting: bxhxd: 100x180x48  75,-, tel. 0517-
532774

Nieuwe joystick (thrustmaster) voor Game Port
op de PC  7.50, tel. 06- 13518836

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

Turfmarkt 55 - 57 
MAKKUM

2 Karakteristieke panden
met tuin. Creëer een

grote woning naar eigen
wensen en ideeën.

Meer info: 
Tel. 0515 - 232550



Stalling/Opslag in geïsoleerde verwarmde
loods te Cornwerd ( 22.- m2), 
tel. 06-51819526

Kopieermachine Merk Cannon Type Pc-7RE,
tel. 0517-642565

Mooie jonge konijntjes hollandertjes, 
tel. 0515-232800

Schoonmaakster voor 3 uur per week, op ter-
mijn ook mogelijkheid als kinderverzorgster,
info tel. 06-41423534
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AANGEBODEN

GEVRAAGD

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

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Plaats uw zoekertje
in de 

Makkumer Belboei



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with minimum image resolution and no font embedding. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c308f305a3001753b50cf89e350cf5ea6308267004f4e9650306b62913048305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e0074007300200050004400460020006100760065006300200075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e0020006d0069006e0069006d0061006c0065002c002000730061006e007300200069006e0063006f00720070006f0072006500720020006c0065007300200070006f006c0069006300650073002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d006900740020006d0069006e0069006d0061006c00650072002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e006700200075006e00640020006f0068006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e0067002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d006900740020002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020006d00ed006e0069006d006100200065002000730065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d00650064002000640065006e0020006d0069006e0064007300740065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006c00610020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e0020006d00ed006e0069006d006100200079002000730069006e0020006600750065006e00740065007300200069006e006300720075007300740061006400610073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f00690073007300610020006f006e0020007000690065006e00690020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002c002000650069006b00e400200061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e00200066006f006e007400740065006a00610020006f006c0065002000750070006f00740065007400740075002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0069006e0069006d006100200065002000730065006e007a00610020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006d0069006e0069006d0075006d002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e00670020006f006700200069006e00670065006e00200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006c00e400670073007400610020006d00f6006a006c006900670061002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020007500740061006e00200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFcd5cc18c0020d574c0c1b3c40020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558ace00020ae00af340020ae30b2a5c7440020d3ecd568d558c9c00020c54aace000200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b67004f4e768456fe50cf52068fa87387800c4e144e0d5d4c51655b574f5330028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b67005c0f76845f7150cf89e367905ea6ff0c4e264e144e0d5d4c51655b57578b3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om PDF-documenten te maken met een minimale afbeeldingsresolutie en geen ingesloten fonts. De PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Reader 5.0 en hoger.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


