
Jetze en Hinke 
de Witte-Zoodsma
50 jaar in 
de huwelijksboot

5 7 13

Vogels spotten 
op de Makkumer
Súdwaard

Goede prestaties
Waardruiters 
op Friese
Kampioenschappen

Makkumer Belboei

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

Donovan Roemer
Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Kerkstraat 2f Makkum
8754 CS Makkum Bolsward
Tel. 0515-577027 Sneek
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik

De grootste vakantie piek is voorbij

Volgende week voor één week geen Makkumer Belboei 
Makkum - Volgende week woensdag 19 augustus
(week 34) verschijnt er geen Makkumer Belboei.
De drukker en medewerkers lassen even een korte
rustpauze in. Copij/nieuws en advertentie
opdrachten voor de eerst volgende Makkumer

Belboei die verschijnt op woensdag 26 augustus
kunt u inleveren c.q. e-mailen vanaf donderdag
20 augustus a.s. 

Werkgroep/medewerkers MB.

Vele duizenden mensen hebben de afgelopen
periode het IJsselmeerdorp met een bezoek ver-
eerd en allen zijn zeer verrukt over Makkum,
zowel het dorp zelf of zowel de Holle Poarte
met de boulevard. Een lustoord voor velen.  
Vele pleziervaartuigen hebben Makkum aan-
gedaan of zijn de schutsluis gepasseerd. Op zich
is dit al een hele belevenis, elke keer wanneer er

een vaartuig geschut wordt staan er tientallen
gasten naar de verrichtingen van de havenmede-
werker en schipper te kijken. Afgelopen zondag
was het tijdens de braderie en het optreden van
Latin-American ook weer gezellig druk met
mensen op de boulevard. Dansschool Vergonet
uit Sneek presenteerde zich met verschillende
dansen in schitterende kostuums. 
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 16 augustus
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen – H.A. 

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger                      

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

Doopsgezinde Gemeente 10.00 uur da. C.J.M. Borgers    

Holle Poarte piramide 
9.30 uur, voorganger dhr. J. Roode, m.m.v. Ruach      

zondag 23 augustus
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur voorganger niet bekend

Doopsgezinde Gemeente 
10.30 uur da. C.J.M. Borgers, dienst Bloemkamp, Bolsward

Holle Poarte piramide 
9.30 uur dhr. S. Hiemstra, m.m.v. S.Bijma/O.de Boer

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

22/23 augustus
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

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

Je hebt 2 kleine handjes
geef ons er allebei één

Dan leiden wij je rond, totdat je zegt
”ik kan het wel alleen”

Lotte Willemijn
is geboren op 28 juli 2009

Ze weegt 3370 gram en is 53 cm lang

Op wie zij het meest lijkt?
Het is het beste als u zelf even kijkt.

Wilt u vooraf even bellen,
als u uzelf voor komt stellen.

Marc Kamerbeek & Mariska van der Heide
It Ferset 35

8754 LB Makkum
0515 231007 / 06 1811 4205

Nu mag iedereen het horen
Er is bij ons een kleine judoka geboren

Ook jullie mogen het nu weten
Onze kleine kampioen zal

Olaf Friso
gaan heten !

Olaf is geboren op 18 juli 2009
Hij weegt 3365 gram en is 50 cm lang

De blijde ouders en broers,

Sytze, Elisabeth,
Djordy en Duncan

van der Heide - van der Wal
Burenlaan 40

8749 GB Pingjum

10- t.e.m. 14 augustus
Witmarsum – Waterpark “Mounewetter” 
Zwemvierdaagse met tal van activiteiten, 
zie www.zwembadmounewetter.com

woensdag 12 augustus
Makkum – In centrum 19.00 tot 21.00 uur
Zomeravond/gezelligheidsmarkt 
met Kinderrommelmarkt

donderdag 13 augustus
Makkum – In tuin zorgcentrum Avondrust 
14.00 uur Jeu de boules voor 55+

vrijdag 14 augustus
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
soos in het restaurant

Makkum – Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo-avond ingang bij havencafé

Cornwerd – 19.00 uur Nachtkaatsen, 
tevens Ringrijderij voor aangespannen
paardenwagens in het dorp

zondag 16 augustus
Makkum – “Keatslân De Seize” 11.00 uur
Stratenkaatsen voor bewoners uit dezelfde straat,
sponsor COOP-van der Wal

Makkum – Strandbibliotheek Vriendschapsbandjes
maken aanvang 14.00 uur vanaf 6 jaar

dinsdag 18 augustus
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

Zurich – Tijdrit 19.00 uur, afstand 17.4 km. 
inschrijving restaurant de Steenen Man

woensdag 19 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Flessenpost maken
14.00 uur vanaf 7 jaar

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

vrijdag 21 augustus
Makkum -  Zorgcentrum Avondrust soos 
14.30 uur in het restaurant

Makkum – Holle Poarte 20.00 uur 
Bingo-avond ingang bij havencafé

zondag 23 augustus
Makkum – “Keatslân De Seize” 10.00 uur 
37e Koninklijke Tichelaarpartij, 
Off. K.N.K.B. Sen., vrije formatie partij

Makkum – Strandbibliotheek De kist 
aanvang 14.00 uur vanaf 4 jaar

dinsdag 25 augustus
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
kaartclub 14.00 uur in het restaurant

woensdag 26 augustus
Makkum – Strandbibliotheek Poppenkast 
aanvang 14.00 uur vanaf 4 jaar

Verdrietig, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeft betekend, laten wij u weten dat
plotseling van ons is heengegaan, ús heit,
pake en oerpake

Ale de Boer
* 21 januari 1932  9 augustus
2009

Achlum Makkum

Sinds 21 december 1997 
weduwnaar van Willy Helfrich.

Willem en Marian
Annie en Douwe
Harry
Durk en Winnie

pake- en oerpakesizzers.

De rouwdienst zal worden gehouden op
vrijdag 14 augustus om 13.30 uur in de ’Van
Doniakerk’ aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden. 

Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condo-
leren in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: Panwerk 1, 
8754 BZ Makkum.

Geen bloemen.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Zeeuws Spek, 100 gram..........................25 cent korting
Galia meloen.................................................per stuk 99 cent
Almhof Roomyoghurt+vruchten, 500 gram.................nu 1.19
Brinta Ontbijt, pak 500 gram........................................nu 1.29
Honig Spaghetti + Mix..............................................voor 1.29
Top Roodmerk Koffie, 500 gram......................................3.19
Everyday Koffieroom, 2x10 cups.............................59 cent
Everyday Koffiefilters no.4, pak à 100 stuks......nu 65 cent

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 13/8 t.e.m. wo. 19/8
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* maandag 17 augustus de volleybaltrainingen 
weer beginnen

* voor de recreanten is dit 1 september 2009, hou 
de mail in de gaten of kijk op www.volleybal-
makkum.nl

* donderdag 13 augustus 19.00 uur de opening 
is van het dorpsfeest Exmorra/Allingawier 
aansluitend toneelstuk van tonelvereniging 
“Nij Begjin” 

* vrijdag 14 augustus feestkaatsen in Exmorra/ 
Allingawier, diverse spelletjes 20.00 uur 
en muziek

* zaterdag 15 augustus 22.00 uur slotavond dorps-
feest Exmorra/Allingwier met live-muziek van 
de band No Rules

Wist u dat...

Makkum autovrij

Wij verzoeken alle bewoners die in het centrum
van Makkum wonen, rekening te houden met
het autovrij maken van Makkum op 21 en 22
augustus. Twee jaar geleden was de toeloop van
bezoekers aan Makkum op vrijdag al zo groot
dat wij dit jaar het centrum op vrijdag (21
augustus) vanaf 12.00 uur van dranghekken willen
voorzien. 

Dat houdt in dat de bewoners aan de Markt, de
Voorstraat, het Vallaat en het Plein, verzocht
worden hun auto’s vanaf vrijdagochtend, al elders
te parkeren. Ook zaterdag (22 augustus) wordt de
rest van het centrum ook afgesloten voor verkeer.
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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  AU G U S T U S

 Tjap Tjoy
 Foe Yong Hai
 Daging Roedjak
 Mini Loempia’s
 Witte rijst

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

Makkum - Na het optreden van Tjeerd Abma,
No Panic en het Menno KanjerKnoerD Festival
met muziek van Troubadour  Guus de Groot,  de
band WYMARO, Dans spektakel van de groep
Street Capoeira in de afgelopen periodes en het
geweldige optreden-show op 9 augustus van de
latin american dance van dansschool Vergonet
uit Sneek, vindt er op zondag 16 augustus  weer
een nieuw evenement te beleven op de
Boulevard in Makkum en wel een optreden van
de groep Akoestiek Click uit Franeker. Ze spelen
diverse muziek stijlen.

Het WaterEigooien op het droge, in samenwerking
met Us-Stek, is in tegen stelling van eerdere
berichten in deze krant in juni niet doorgegaan,
ivm. de weersomstandigheden, dit evenement wordt
nog op een nader te bepalen datum ingevuld, een
en ander in samenwerking met Us-Stek. 
Voor meer actuele informatie over deze evene-
menten willen wij u verwijzen naar onze web
site www.boulevardmakkum.nl en willen wij u
alvast van harte welkom heten bij onze evene-
menten op de boulevard - strand, tot ziens in
Makkum.

Boulevard Makkum - Live muziek met Akoestiek Click

Zomeravondmarkten in centrum van Makkum

Makkum – Vanavond is de voorlaatste zomer-
avond- en kinderrommelmarkt in het centrum van
Makkum. Volgen week woensdagavond is de
laatste van een serie van de zeven avonden. Elke
keer was het druk met belangstellenden en ook
het aantal kramen/standhouders viel niet tegen

volgens marktmeester Anne Koekoek, dochter en
assistente Marga bevestigt dit. 

Tot nu toe heeft men het ook bijzonder getroffen
met het prachtige weer, vandaar dat ook de terrassen
bij de plaatselijke horeca flink bezet waren.

Het weekend van 9 augustus j.l bestond er grote drukte op De Holle Poarte voor de diverse activiteiten,
zo ook voor de braderie in zijn verscheidenheid met tal van producten en aanbiedingen.
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Verse spinazie                       
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.40

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

Hollandse tomaten van de tros
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.50

Verse Hollandse komkommers                
1 voor maa  . . . . . . . . . . . . . . . . 0.40

Heerlijke pruimen       
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . 0.90

We hebben weer nieuwe oogst 
aardappelen: bildstar, eerstelingen,
dore's en borgers Scherp geprijsd 

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Jetze en Hinke de Witte-Zoodsma 50 jaar
in de huwelijksboot

Makkum – Vorige week woensdag waren Jetze
en Hinke 50 jaar getrouwd, dit jubileum is in
gezinsverband gevierd, met kinderen en klein-
kinderen, een gezelschap van twintig personen.

Geboren in Piaam, nee zegt Jetze ik ben een ras-
echte Makkumer. Mijn wieg heeft gestaan op
Zeedijk Noord 8, dit adres bestaat nu al lang niet
meer. Jetze heeft bij bakkerij Dijkstra en Wagen-
makerij Hettema gewerkt in Makkum. Dit werd
later bouwbedrijf Jongema zeg maar hier was ik
‘krullenjongen’. Op een gegeven moment was er
geen werk meer voor mij. Op een zaterdagavond
stond Gerrit Draisma, eigenaar van aannemings-
bedrijf Draisma in Piaam bij ons op de stoep. Hij
zei je hoeft ‘net om te twarkjen’ ik heb wel werk
voor je. En zo gezegd zo gedaan, Jetze heeft 43
jaar lang tot aan de vut in 1992 bij Draisma
gewerkt. Hij was de man in de werkplaats. Jetze
heeft ook de aannemerscursus in Leeuwarden
gevolgd met Thomas de zoon van Draisma. In
1977 verhuisde het bouwbedrijf naar Makkum,
ook Jetze en Hinke verhuisden mee, ze hebben
vijftien jaar in Piaam gewoond.
Het is maar goed dat er in die jaren nog geen
arbo-dienst was, achteraf denk je wel eens hoe is
het allemaal goed gegaan, het ging er soms pro-
visorisch aan toe. Ja ik kan nog wel een paar uur
door gaan met vertellen zegt Jetze, je kunt er wel
een boek over schrijven wat we allemaal beleefd

hebben. Nog dit, er brak eens brand uit in de loods
in Piaam, de bakfiets met bier was er eerder dan
de brandweer van Makkum. Zoon Siem van Jetze
en Hinke zet de taak van zijn vader voort in de
timmerwerkplaats.

Hinke is geboren op de Veldreed in Skuzum,
haar ouders verhuisden naar de Wieringermeer
en Hinke behaalde op haar 23e de aantekening
Kinderbescherming in Rotterdam. En werkte
daar als jeugdleidster bij de kinderbescherming.
Na het behalen van het staatsexamen voor
onderwijzeres keerde Hinke in 1957 terug naar
haar geboorteplaats Skuzum en kwam daar als
onderwijzeres aan de christelijke lagere school
in het IJssemeerdorp te staan. Dit duurde tot
1959 toen stak zij in de huwelijksboot met Jetze
van wal en dat betekende tevens het einde van
onderwijzeres. Want in die jaren als je als vrouw
ging trouwen moest je stoppen met werken. Je
werd dan huisvrouw zegt Hinke. Tegenwoordig
mag en kan men doorwerken. Hinke heeft daarna
nog een periode handwerkles gegeven, dat viel
buiten de opleiding van juffrouw in het onderwijs.

Het echtpaar de Witte-Zoodsma is vanaf 1985
de koster van de Van Doniakerk aan de
Kerkeburen. Sinds de fusering van de hervormde
gemeente en de gereformeerde kerk is men nu
tevens de koster van “Het Anker”. 

Exmorra/Allingwier - Op donderdag 13, vrijdag
14 en zaterdag 15 augustus is het alweer zover....
Dorpsfeest 2009. Het thema voor dit jaar is
Engeland. Samenvatting van het feestprogramma:
Donderdag 13 augustus om 19.00 uur opening
Dorpsfeest met drumband “Eufonia”. Start
vanaf Allingawier richting Exmorra. Rondgang
door Exmorra, eindbestemming het feestterrein.
Omstreeks 20.30 uur feestprogramma in de tent
met o.a. toneelvereniging “Nij Begjin” en daarna
muziek van “Weima & Van der Werff”. 

Op vrijdag 14 augustus; feestkaatsen voor dames
& heren, Knutselen groep 1 en 2, voor 55 plussers
een High Tea, Kinderspelen groep 3 t/m 8, grabbel-
ton voor de allerkleinsten, om 14.00 uur het spel
“Kuipje Steken”, om ca. 19.30 uur een rondgang

van de winnende kaatsparturen, om 20.00 uur
“New Stars On Stage” met daarna muziek van
“Skuorpapier”. 

Zaterdag 15 augustus v.a. 9.30 uur Engels ontbijt
(u kunt zich hiervoor niet meer opgeven), 11.00 uur
Matinee m.m.v. “Let’s Dance”, en om 14.00 uur
“Zeskamp” (dit word een waar spektakel), vanaf
22.00 uur Slotavond in de feesttent met live
muziek van de band “ No Rules”, er is ook nog
een verrassingsact aanwezig “Ed Lips & Aartlus” 

Zondagmiddag 16 augustus om 14.00 uur organi-
seert de tentdienstcommissie een dienst in de tent,
daarin zal de gospelgroep Kèrugma uit Harlingen
het feestweekend afsluiten.  Heel veel plezier en
tot ziens op het Dopsfeest van 2009!

Dorpsfeest 2009 in Exmorra & Allingawier
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Waterdiertjes vangen in De Lendevallei
Op woensdag 19 augustus van 14.00 – 16.00 uur
organiseert It Fryske Gea voor kinderen van 4
t/m 12 jaar in de Lendevallei bij Wolvega een
jeugdmiddag “Op zoek naar waterdiertjes in De
Lendevallei ”. Een leerzame middag waarbij
kinderen het water in het natuurgebied gaan
onderzoeken: wat leeft er in? Hoeveel diertjes
en welke soorten? En hoe leven ze? Opgave
voor deze middag kan tot en met dinsdag 18
augustus via het verenigingskantoor van It
Fryske Gea in Olterterp, tel. (0512) 38 14 48.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis
op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen
 2,50 per persoon.

Allemaal beestjes
De Lendevallei is een bijzonder gebied. Beestjes
zijn er dol op. Er vliegt, hipt, kruipt en zwemt van
alles. Geen wonder, want er zijn ideale plekjes
om te leven. Alleen houden de meeste water-
diertjes wel van schoon water. Met behulp van
een schepnet en een loeppotje gaan de kinderen
aan de slag, op zoek naar het leven onder water.
Aan de hand van een zoekkaart gaan ze zelf
bekijken welke waterdiertjes zoal in het water
leven. Is de code gebroken dan weten de kinderen
hoe schoon het water in De Lendevallei is.

Zuidwesthoekgemeenten scoren weer goed in het
Wmo-tevredenheidsonderzoek
Sneek - De Wmo-ondersteuning in de Friese
zuidwesthoek is bovengemiddeld goed. Dit blijkt
uit de resultaten van het Wmo-tevredenheids-
onderzoek 2008. Aan dit onderzoek hebben zo’n
450 Wmo-cliënten in de gemeenten Bolsward,
Gaasterlân-Sleat, Lemsterland,  Littenseradiel,
Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel
hun medewerking verleend, een zeer goede score.
Voor het eerst zijn ook de mantelzorgers bij dit
onderzoek betrokken. Het onderzoek, uitge-
voerd door het SGBO -een onafhankelijk onder-
zoeks- en adviesbureau-, maakt deel uit van het
landelijke tevredenheidonderzoek Wmo, waar-
bij resultaten van gemeenten met elkaar worden
vergeleken. 

Beoordelingen
Cliënten hebben een 7,5 gegeven voor de aan-
vraagprocedure. Het meest tevreden zijn ze over
de behandeling bij de aanvraag, relatief minder
tevreden over de wachttijd op een voorziening of
hulp bij het huishouden na de toekenning. De hulp
bij het huishouden scoort maar liefst een 8,1.
Cliënten zijn het meest tevreden over de keuze-
mogelijkheden tussen de elf aanbieders. Cliënten
zijn het minst tevreden over vervanging bij ziekte.
Het cijfer voor de hulpmiddelen (rolstoel, scoot-
mobiel, etc.) is een 7,6. Cliënten zijn zeer tevreden
over de rolstoel. De verhuiskostenvergoeding

scoort in de tevredenheid lager. In het onderzoek
is ook aandacht besteed aan de Wmo-raad. De
bekendheid onder de respondenten is 35%. 85%
van de cliënten is tevreden over de belangen-
behartiging van de Wmo-raad. Daarnaast is ook
aandacht besteed aan de mantelzorger. 38% van de
respondenten (mantelzorgers) geeft aan behoef-
te te hebben aan materiële en financiële steun.
65% van de respondenten geeft aan zich nooit over-
vermoeid te voelen. Wanneer er sprake is van
oververmoeidheid komt dit vaak doordat er sprake
is van een extra zorgtaak als mantelzorger voor een
naaste. 63% van de mantelzorgers is 65 of ouder.

Conclusie
De eindconclusie van het onderzoek is dat de
Wmo-ondersteuning aan de verwachtingen van
de cliënten voldoet. Uit de vergelijking met
andere gemeenten blijkt dat de meeste resultaten
hoger liggen dan de landelijke gemiddelden. De
8 gemeenten en de ISDzwf zijn bijzonder blij
met de resultaten van het onderzoek en zullen
hun uiterste best doen om de resultaten in 2009
nog beter te laten zijn. 

Voor meer informatie
Het volledige rapport is te vinden op de gemeente-
lijke websites, de website van de ISDzwf en
www.wmozwf.nl.

Rintsje Ritsma begon in het seizoen 2002 met
een nieuw trainingsschema waarmee hij nog een-
maal hoopte op een grote overwinning: ‘Ik heb
genoeg steken laten vallen om in te zien dat er meer
in zit. En lukt het het komende seizoen niet meer,
dan zal ik proberen om het volgende seizoen
nog een keer te vlammen’ aldus Ritsma in de
dokumentaire van Omrop Fryslân Televyzje, die
op donderdag 13 augustus is te zien op Omrop
Fryslân TV. Rintsje Ritsma werd daarin gevolgd
op zijn trainingen op de sportschool in Lemmer
en op het ijs van Thialf. Ook is hij met zijn opa
te zien op het skûtsje fan Lemmer waar Ritsma

Senior in de jaren zestig SKS-kampioen mee werd.
In het programma zijn ook zijn trainers, Gerard
Kemkers en Geert Kuiper, en zijn oud-coach Ab
Krook, aan het woord over de veranderingen op
het vlak van het internationale schaatsen. Ook
voorganger Ard Schenk en collega-ploeglid
Jochem Uytdehaage geven hun oordeel over de
topschaatser die maar liefst zes keer Europees
Kampioen en vier keer wereldkampioen werd.
Samenstelling van dit programma: Sippy
Tigchelaar en Geart de Vries.
De rûte fan Ritsma. Donderdag 13 augustus
2009, 17.20 uur op Omrop Fryslân TV.

Omrop Fryslân TV De rûte fan Ritsma 
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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

Vogels spotten op de Makkumer Súdwaard

(fotograaf Tjerk Kunst)
* Twee reuzensterns

Makkum - Voor de Friese IJsselmeerkust ter
hoogte van Makkum liggen de Makkumer-
waarden. Op zaterdag 22 augustus om 9.30 uur
kunt u met It Fryske Gea mee op onderzoek door
dit gebied. Tijdens deze vogelexcursie krijgt u
de kans de snelle visdief, jagende zilverreiger of
zeldzame steltloper te bekijken.
De excursie duurt ongeveer anderhalf uur.
Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 21
augustus 12.30 uur via het kantoor van It Fryske
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de
ledenpas, niet-leden betalen  3,- en kinderen
tot en met 12 jaar  2,- per persoon. 

Vogelrijkdom
De Súdwaard is een waardevol natuurgebied en
geliefd bij diverse soorten vogels. Op het eilandje
broeden kluut, visdief en kokmeeuw. Ook zitten
er af en toe zeldzame steltlopers als poelruiter.
In deze tijd van het jaar verblijven in het natuur-
gebied soms wel zestig reuzensterns. De vogels
met een opvallende rode snavel duiken er naar
vis en blijven, voordat ze naar beneden duiken,
hoog in de lucht op dezelfde plek zweven.
Ook de jagende zilverreiger kan worden waar-
genomen. Hopelijk worden er enkele verrassende
vogels gespot. Welke? Dat zal blijken tijdens de
wandeling.

Nee, het heeft niets te maken met vandalisme. Tijdens de Makkumer Merke was van lichtmast naar
lichtmast draad gespannen. Niet elk voertuig kon hieronderdoor met als gevolg, dat op het Plein in
het centrum van Makkum nu als blikvanger een scheef getrokken lichtmast staat.
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* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

Kinderoptocht 
Makkumer Visserijdagen
Alle kinderen opgelet!
Makkum – Op 21 en 22 augustus zijn er weer
Visserijdagen in Makkum. Jullie weten het vast
nog wel van de vorige keer, maar ook dit jaar is
er weer een Kinderoptocht! Zoals jullie ook vast
weten wordt er in Makkum veel gebouwd en
gemaakt. Bijvoorbeeld grote schepen, of aarde-
werk van Tichelaar. Het thema is dan ook ‘Makke
yn Makkum’ (gemaakt in Makkum). Hoe jullie
verkleed gaan mogen jullie helemaal zelf weten.
Jullie kunnen tijdens de optocht lopend gaan of
op een mooi versierde kar of fiets. Vraag jullie
vaders, moeders pakes of beppes of zij jullie
helpen. Alle leeftijden mogen meedoen! Je hoeft
je niet op te geven; op zaterdag 22 augustus om
10.00 uur gaan we van start en zijn jullie van harte
welkom in de Kerkstraat voor bij Hoeksema
Kapper. Natuurlijk zullen de Zeemeermin en
Neptunes jullie samen met een jury gaan beoor-
delen en wie weet win je een mooie prijs!

Doe je best en dan zien wij jullie graag op zaterdag
22 augustus bij Hoeksema Kapper in Makkum!

Oproep Schminkers
Makkum – Voor zaterdag 22 augustus a.s. tijdens
de Visserijdagen zoeken wij nog vrijwilligers
die deze dag kinderen willen schminken. Als we
met meerdere mensen zijn kunnen we elkaar
afwisselen en kan iedereen genieten van alle
gezelligheid van deze dag. Lijkt het u/jou leuk
om een paar uurtjes te komen helpen? Kijk voor
contactgegevens op www.visserijdagen-makkum.nl

Rondvaart voor senioren
en minder validen
Makkum - Tijdens de visserijdagen ligt het schip
“Prinses Maxima” aan de Noordsteiger. Dit
schip zal op zaterdag twee keer uitvaren voor
een kort tochtje, te weten om 11.00 uur en om
14.00 uur.Dit schip is uitermate geschikt voor
senioren en minder validen om op mee te varen.
U hoeft zich niet vooraf aan te melden, of op te
geven,  maar kunt gewoon naar het schip toe
gaan. Per tocht kunnen er maximaal 50 personen
mee. De tochtjes zijn natuurlijk gratis!
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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

Feddy was een van de 5 oprichters in de jaren
’80 en jaren kernlid van “Bevorderen Makkum”,
Activiteiten die we samen hebben ontwikkeld: 
* In het begin was hij een van de drijvende 

krachten achter de “zomeravondmarkten” en 
de “Jaarmarkten” voorafgaand aan de merke-
dagen.

* Ook de eierverwerpwedstrijden kon op zijn 
belangstelling rekenen. 

* De IFKS werd naar Makkum gehaald. Het 
palaver en prijsuitreiking werd op de boven-
zaal gehouden. De protestcommissie zat in 
de keuken. Hij zorgde op onnavolgbare wijze 
voor de catering.

* De “Makkumer Belboei” werd in het leven 
geroepen en jaren geëxploiteerd.

* De activiteiten rond de bouw van het VOC 
schip de “Prins Willim” met verkleedpartijen,
tentoonstelling en tienduizende bezoekers, enz.

* De Vereniging Ontwikkelen Makkum werd 
opgericht met alle gevolgen van dien.

Feddy 
- zijn inzet voor Makkum was onbaatzuchtig
- zijn aanwezigheid onmiskenbaar
- zijn daden soms onnavolgbaar
- zijn gedachten soms ondoorgrondelijk
- zijn verhalen waren talrijk en kleurrijk
- zijn gastvrijheid spreekwoordelijk
- zijn vriendschap een baken
- zijn optreden karakteristiek

Met het overlijden van Feddy heeft Makkum
een kleurrijke, karakteristiek en markante per-
soonlijkheid verloren. Het zal een gemis zijn
hem niet meer tegen te komen, maar voor zijn
vrouw en familie zal het verlies vele malen
groter zijn. Wij wensen hun dan ook heel veel
sterkte toe.

Op 1 augustus 2009 is Feddy overleden op een
leeftijd van 79 jaar Hij was jaren lang uitbater
van “Hotel de Prins” en nog steeds handelaar
in 2e hands goederen.

Namens de voormalige oprichters en leden van
“Bevorderen Makkum”.
Jan Appeldorn.

In Memoriam - Feddy Bouma 

Stranding met zeiljacht in zicht van de haven

(foto: Tineke Fahner)
* De reddingsboot Hindeloopen komt hulp bieden

Makkum - Donderdagmorgen 30 juli j.l. in alle
vroegte, sloeg tijdens de, de avond tevoren reeds
nadrukkelijk voorspelde, heftige regen- en
onweersbuien het 7.50m lange zeiljacht de Thula
uit Amsterdam los van haar anker en strandde
tegen de zeedijk van Makkum ter hoogte van het
voetbalveldje. Terwijl het nog steeds stormde,
bevestigde de bemanning met behulp van hun

rubberbootje een lange lijn aan de geulpaal in de
richting van de Noordsteiger. Met veel moeite en
af en toe een duidelijke terugval, trokken ze hand
over hand samen het zeiljacht in de richting van
de paal en toen de reddingboot uit Hindeloopen
tegen half acht arriveerde hadden ze net vastge-
maakt op de paal. De reddingsboot maakte meteen
rechts omkeert. Op weg naar een volgende klus.



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 12 augustus 2009

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!!!

Merk Type Model Bouwjr Km/st. Verk.pr.  

Audi         A4    2.0 96KW Automaat Grijs Met.04-2001 133681 11.950.00
Volkswagen Transp.    2.5 TDI LWB grijs Met. 05-2001 167123 10.500.00
Peugeot   406        2.0 HDI SR 80KW Bl. Met. 05-2001 159123 9.250.00
Volkswagen Caddy      2.0 SDI bestel Wit   05-2006 184005 8.750.00
Nissan    Almera     1.8 3HB aut. Rood Met.  01-2003 144123 6.250.00
Peugeot   204        1100GL 43kw Rood Geheel

gerestaureerd     11-1976 94267 6.000.00
Mitsubishi Carisma    1.8 16V HB Automaat 

Grijs Met.      02-2000 132783 5.950.00
Volkswagen Golf Variant SDI 50kw Bl. Met.  03-2001 230072 5.550.00
Suzuki     Jimny      4x4 Cabrio         07-2000 60123 5.500.00
Honda        Civic      1.4I S Aerodeck Wit  01-1999 100782 4.950.00
Citroen      Berlingo   1.9D 600 Groen      01-2001 114095 4.000.00
Renault      Kangoo     1.9D-65 Wit        05-2000 217492 3.750.00
Opel         Corsa-B    X1 2XE Zilver Met.   05-1999 116000 3.650.00
Seat         Ibiza      1.9SDI Blauw       06-1998 267359 1.750.00
Opel         Vectra-B   XI65ZR Paars         06-1996 218041 1.450.00
Mazda        323F   1.8I-16V GLX Beige Met. 02-1992 260654 1.250.00

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG  Makkum

Telefoon 0515-232323
Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

Burgerlijke stand 
juli 2009

Geboren     
Johan Anne, zv Jasper van Dijk en Simone Nadema
te Makkum;

Marit, dv Karst Pieters en Hanneke van Voorst 
te Makkum;

Agnes, dv Dirk Dijkstra en Thea Anema 
te Witmarsum;

Tijn, zv Elmer S. Bijma en Douwina Haan 
te Arum;

Ingmar, zv Aart O. Postma en Linda Dijkstra 
te Makkum;

Partnerschap       
Alexander Zoethout en Eisine A. Boersma 
te Arum;

Overleden        
Anna M. Scheggetman,70 jaar, 
ev Adam N. de Vries te Idsegahuizum;

Willem Nieuwenhout, 65 jaar,
ev Catharina T. Kuipers te Exmorra;

Jurjen M. Ypma, 75 jaar, 
ev Agnes de Vries te Witmarsum;

Pieter Tadema, 80 jaar, 
ev Gezina E. Veldman te Witmarsum;

Maaike Wiegersma,95 jaar, 
wv Aan de Boer te Sneek;

Andries Bergsma, 96 jaar, 
ev Doetje J. Posthumus te Makkum.

Cursus Borstvoeding 
Sneek - Op donderdagochtend 10 september start
Thuishotel weer met een cursus Borstvoeding in
Sneek. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten.
De cursus is bedoeld voor aanstaande moeders.
Straks, als het kindje geboren is, is het even
wennen met de baby. Het geven van borstvoeding
hoort hier ook bij. Jezelf voorbereiden op het geven
van borstvoeding geeft veel ondersteuning en
zelfvertrouwen als het eenmaal zover is. De
volgende onderwerpen komen aan de orde:
diverse manieren om de baby aan te leggen, hoe
vaak per dag leg je aan, wat zijn voor- en nadelen
van het geven van borstvoeding, het belang van rust
en ontspanning, lichamelijk contact met de baby,
stuwing, borstvoeding kolven, bewaren van
borstvoeding en teruggaan naar de werkkring.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland.
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Simmerjûnkuierkes op de grens van zee en land

(eigen foto)
* Wandelaars komend vanaf  de Ald Mar lopen de dorpskom van Zurich binnen

Zurich - Wat was het warm op woensdagavond
5 augustus en wat was er veel te doen in Fryslân,
die dag. Willem had het bange vermoeden dat de
deelname wel eens behoorlijk tegen zou vallen
en groot was zijn verrassing dan ook, dat hij 83
deelnemers kon verwelkomen met wel zo’n 25
“nieuwelingen”. Na een kleine uitleg wat er zou
gaan gebeuren en over een deel van de route zetten
de deelnemers de pas erin richting het z.g.
Zuricher-oord. Dit is een natuurgebied(je) dat
vooral in de lente het bekijken vanaf de zeedijk
meer dan waard is. De kuierders kregen van
Willem vooral wat te horen over onweer en de
wijze waarop buien soms het land vanaf zee
binnentrekken. Erg interessant vonden de deel-
nemers zijn betoog, dat werd onderschreven
door enkele ouderen “die verstand van zaken
hadden”. Na de uitleg ging de groep weer richting
Zurich om vlak voor het dorp rechtsaf te gaan en
via een tunneltje aan de andere kant van de N31
te belanden. Via Ald Mar en Bootland kwamen we
bij houtverwerkingsbedrijf Kieftenburg om aldaar
van Willem verteld te krijgen dat men daar op
een aantal paden was gekomen: een kerkepad,

een Lange AfstandWandelpad en het Gouden
Halsbandpad. Men kreeg informatie over deze
paden om daarna na een klein stukje op het buurt-
schapje Strand aan te komen. Hier vertelde Willem
namens de wandelaarsbelangenbehartigings-
vereniging ‘TeVoet’ hoe de voetgangerverbinding
over de N31 tot stand is gekomen verzocht de
groep toen om deze brug te beklimmen en te
genieten van het overweldigende uitzicht, dat men
vanaf deze mooie en functionele brug heeft. Na
deze brug kwam de groep weer aan het wad uit
en hier kregen ze tot slot nog het verhaal te horen
van Zeuss een zeehond en Durk de Duitse Staande,
die een poos geleden hier aan de waddenzeekant
een half uur heerlijk in het water met elkaar hebben
gespeeld. Na zoveel indrukken en verhalen was
het stukje vanaf het Strand naar Zurich maar een
peulenschil en iedereen ging vol-daan met een
hoofd vol genoegzaamheid huiswaarts. Rest nog
het laatste simmerjûnkuierke vanuit Kimswerd
op woensdag 2 september. Willem beloofde alvast
een wat kortere route, maar wel met erg veel
wetenswaardigheden en misschien ook nog wel
een spannend verhaal of avontuur. 

Onder aan de Workumerdijk in Makkum ligt langs de haven het wandel-voetpad. Tot voor kort stond
er aan de zuidkant een paaltje midden in het pad. Onlangs is hier een inwoners uit Makkum tegen op
gefietst, met fatale gevolgen. Inmiddels is het paaltje vervangen door een remmingswerk te plaatsen
en is het veiliger geworden.

Uit eigen regio
Makkum – Strand Bibliotheek, voor camping-
gasten en bezoekers bungalowpark, alle dagen
geopend van 11.00-17.00 uur                    

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 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
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Makkum – Sonnematocht naar Bolsward.
Iedere woensdagmiddag (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 donderdag (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 kunst-
schilder Gagik Manoukian. Openingstijden van
di. tot en met zo. van 10.00-17.00 uur (maan-
dags gesloten)

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

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei
t/m september  unieke poppenhuizententoon-
stelling 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.

Piaam – Restaurant de Nynke Pleats expositie
van acryl en olieverf schilderijen van Bertus
Bijlstra uit Makkum. Openingstijden van 6 aug.
tot 21 sept., op zaterdag & zondag vanaf 11.00 uur
wo. do. en vrijdag vanaf 17.00 uur (juli + aug.).
De toegang is gratis.

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
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Nieuw in Makkum

Pilates
Houd je lichaam fit en jong!

Vanaf september wordt
in de sporthal van Makkum 

Pilates gegeven 
o.l.v. Anette Meina.

Op dinsdag van 20.00 – 21.00 uur
Ben je nieuwsgierig 
en lijkt het je leuk, 

bel dan voor meer info met 
Geertina Bijlsma, 
telf. 0515-232145

Gymnastiekvereniging DES

De Gemeente
Fusie, ruzie, groot Sneek wat wordt

er veel gezegd en geschreven over 

een nieuwe, grotere gemeente.

Velen maken zich er druk over

en iedereen vindt zichzelf belangrijker.

Maar wat is echt belangrijk?

Wij leven en werken in een Gemeente

die alle grenzen overschrijdt.

In september starten we met een studie

over “Nehemia” en in januari gaan we 

samen nadenken over “van Lijden tot

Heerlijkheid”.

Wilt u meer weten? Zie www.ahawah.nl

Bellen kan ook: 233032 of 542859

Beheer voorwerpen
Vanaf 1 maart heeft de gemeente het beheer van
gevonden voorwerpen en de registratie van ver-
loren voorwerpen overgenomen van de politie.
De verantwoordelijkheden van de gemeente voor
gevonden en verloren voorwerpen zijn vastgelegd
in het Burgerlijk Wetboek.

Melding 
Als u een voorwerp vindt, bent u verplicht zo
snel mogelijk melding te doen van de vondst.
Hiervoor kunt u tijdens openingstijden terecht bij
de receptie in het gemeentehuis, Arumerweg 53
te Witmarsum. Ook als u een voorwerp verloren
bent, kunt u tijdens openingstijden terecht bij de
receptie.

Ook kunt u binnenkort digitaal melding maken
via de website van de gemeente Wûnseradiel.
De gemeente plaatst gevonden voorwerpen dan
ook op de landelijke website www.verlorenof-
gevonden.nl. U kunt dit nu ook rechtstreeks doen
op deze website, www.verlorenofgevonden.nl.
Zo kan iedereen ook zelf kijken of het verloren
voorwerp is gevonden.

Bewaren
U kunt een gevonden voorwerp zelf bewaren of
bij de gemeente brengen. Identiteitsbewijzen en
militaire zaken moeten altijd bij de gemeente
worden afgegeven. Bewaart u het voorwerp zelf,
dan bent u verplicht dit te onderhouden zodat de
staat van het voorwerp niet verslechtert. 

Diefstal en verlies identiteitsbewijzen
Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan
kunt u natuurlijk wel terecht bij de politie. Diefstal
blijft een politiezaak! U kunt aangifte doen op het
politiebureau, of via de website van de politie
www.politie.nl/aangifte. Ook als u uw rijbewijs,
paspoort, identiteitskaart of vreemdelingen-
document verloren bent, moet u aangifte doen
van vermissing bij de politie. De politie maakt
een proces-verbaal op van uw aangifte. U kunt op
vertoon van het proces-verbaal van de politie een
nieuw identiteitsbewijs bij de gemeente aanvragen.

Als uw verloren voorwerp gevonden is
Als een voorwerp met veel overeenkomsten
wordt gevonden, nodigt de gemeente u uit om
het gevonden voorwerp te komen bekijken.

Gevonden en verloren voorwerpen nu melden bij de gemeente

Sneek - Op woensdagochtend 26 augustus as.
geeft Thuishotel een workshop Borstvoeding en
werken. Je hebt een prachtig kind gekregen dat
nog volop borstvoeding krijgt, maar je zwanger-
schapsverlof is straks voorbij en je begint weer
te werken. Hoe combineer je een baan en het
geven van borstvoeding? Er zijn verschillende
mogelijkheden om borstvoeding en werk te
combineren. Vaak is het even zoeken naar een
manier die bij jou en je situatie past. In de work-
shop borstvoeding en werken krijg je nuttige en
praktische tips om borstvoeding en werken

succesvol te combineren; er wordt o.a. gespro-
ken over je rechten als voedende moeder, het
afkolven, bewaren en geven van moedermelk.
De workshop is bedoeld voor moeders die borst-
voeding geven en binnenkort weer aan het werk
gaan. De baby mag mee op deze ochtend. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel: 0515-461234, of mailen:
info@thuishotel.nl of kijk op onze website
www.thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Nieuw!! Workshop Borstvoeding en werken 

Adverteer in de Makkumer Belboei
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Ringrijden met paard en wagen in Cornwerd
Cornwerd - Vrijdagavond 14 augustus is er in
Cornwerd ringsteken met paard en wagen. Dit vind
zoals gebruikelijk tegelijk met het nachtkaatsen
plaats, waardoor het een gezellig samenzijn is
van diverse geïnteresseerden. De tijd dat er gestart
wordt is 19.30 uur. Bij de vier handen met ringen
die in het dorp staan strijden de verschillende
rijtuigen om de meeste ringen te steken. 

De puntentelling werkt zo, dat er na één proef-
ronde wordt gestart, waar met de eerste ronde,
iedere gestoken ring voor één punt telt, daarna een
tweede ronde, met iedere ring twee punten etc.
tot en met de vierde ronde. Diegene die dan de
meeste punten heeft verzameld, heeft gewonnen.
Ook de snelheid telt hierbij, want als er twee rij-
ders uiteindelijk hetzelfde aantal punten hebben,
dan wint de snelste tijd. De deelnemers kunnen
ook nog worden gediskwalificeerd als zij bij-

voorbeeld stapvoets bij de handen met ringen
langsrijden. De organisatie maakt voor deze
beoordeling gebruik van de deskundige hulp van
de Friese Aanspanning. Ook de verzorging van de
rijtuigen wordt beoordeeld door een jury van twee
personen. Mevrouw S. Attema en mevrouw
A. Bergsma beoordelen of er eenheid qua kleur is,
het voorkomen, of is de combinatie juist heel
origineel? Over smaak valt niet te twisten, maar
zij zullen deze moeilijke taak weer zorgvuldig
uitoefenen. De organisatie is in handen van een
vaste groep vrijwilligers, die zich inzet voor deze
aantrekkelijke happening, maar zonder de steun
van de sponsors kunnen ook zij niets ondernemen. 

Meer informatie te bevragen bij R. Tjeerdema-
Boersma, tel. 0515-231627. Kortom het ringrijden
in Cornwerd is een terugkerende aardigheid voor
velen in en om het dorp Cornwerd.

Goede prestaties Waardruiters op Friese Kampioenschappen
Hilde Woudstra kampioen ZZ-springen

Daphne de Vries met haar pony Fallingasate Dewi tijdens het Friese Volkslied bij de prijsuitreiking.

Gorredijk/Cornwerd - Op vrijdag 7 en zaterdag
8 augustus vonden de Friese Kampioenschappen
plaats op het terrein van manege Dekema in
Gorredijk. Een aantal Waardruiters behaalden
hier zeer aansprekende resultaten! 

Zo wist Eline de Boer met haar pony Amarins
Synthia in de klasse L1-dressuur voor A/B-
pony's een zeer knappe 2e prijs te winnen en werd
Daphne de Vries met haar pony Fallingasate
Dewi 3e in de klasse B-dressuur voor D/E pony's!

Verder werd Yara de Vries met haar pony Speedy
4e in de klasse B-dressuur categorie A/B, behaalde
Hannah Kuiper met Universe Boy K een 10e
plaats in de L1-dressuur cat D/E en eindigde
Daphne de Vries met haar pony Lady-S op een
9e plaats in de klasse M1-dressuur voor D/E
pony's. Lydia van Emmen werd in haar eerste
proef 10e met haar pony Celon in de klasse B-
dressuur categorie D/E.

Bij het springen voor de pony's eindigde Eline de
Boer met haar pony Amarins Synthia in de klasse

B-springen categorie A/B op een 4e plaats, gevolgd
door Yara de Vries met Fleurtje op een 5e stek.
Garina Algra eindigde hier als 11e met haar
pony Daisy. Hannah Kuiper is 8e geworden met
haar pony All Inclusive K in de categorie B-
springen voor D/E pony's.

Bij de dressuurkampioenschappen voor paarden
eindigde Maaike Tolsma met haar paard Toscar
als 22e in haar 1e proef in de klasse L2 en werd
Linda Hovius met Samar B 21e met haar 1e proef
in de klasse M1.

Bij het ZZ-springen voor paarden ging de over-
winning verdiend naar Hilde Woudstra met haar
paard Opala. In een spannende barrage versloeg
Hilde haar concurrente Hester Klompmaker, die
tweede werd. Met haar andere paard Titania
won Hilde ook nog eens zeer knap de 3e prijs in
deze klasse.

In het Z-springen eindigde Hilde Woudstra met
Winde R.A.G. op een 4e plaats en werd ze 5e
met het paard Waterloo.

(eigen foto)

Federatie Wûnseradiel –
Bolsward – Workum
Zurich - Zaterdag 1 augustus j.l. werd in Zurich
de federatiepartij voor welpen, pupillen en
schooljeugd gekaatst. Ondanks de vakantie viel
de deelname niet tegen en was iedereen die zich
had opgegeven present. Het zon scheen en het
waaide niet te hard, kortom, prachtig kaatsweer.
De partij verliep in goede sfeer en er werd zo nu
en dan spannend gekaatst. Om drie uur werden
de prijzen uitgereikt.

Uitslag Welpen – Winnaarsronde
1. Menno Galema, Tjerkwerd 

en Anna Jantsje Bosma, Makkum
2. Patrick Kramer, Arum 

en Rinse Bouke Reitsma, Pingjum

Welpen – Herkansingsronde
1. Albert Feenstra, Exmorra 

en Tjalling Douwe Reitsma, Pingjum
2. Jesse Koornstra, Makkum 

en Werner Faber, Bolsward

Pupillen – Winnaarsronde
1. Klaas Pier Folkertsma, Wons 

en Gyanne Hiemstra, Ferwoude
2. Roeland Damsma, Bolsward 

en Julian Faber, Bolsward
3. Klaas Bosma, Makkum 

en Jacqueline Buma, Schettens

Pupillen – Herkansingsronde
1. Simen Bootsma, Makkum 

en Yvonne Galema, Tjerkwerd
2. Sander Bruinsma, Bolsward 

en Bauke Jan Feenstra, Cornwerd

Schooljeugd – Winnaarsronde
1. Pieter Politiek, Wons 

en Karin van der Woude, Schraard
2. Tsjebbe Galama, Burgwerd 

en Angelique Buma, Schettens

Schooljeugd – Herkansingsronde
1. Willem Hilverda, Bolsward 

en Rene Boschma, Zurich

De uitslagen en foto’s zijn ook te zien op
www.kvzurich.nl

Tijdrit Zurich
Zurich – Op dinsdag 18 augustus wordt er een
tijdrit gehouden te Zurich, georganiseerd door de
WV Snits. Aanvang 18.00 uur, afstand: 17.4 km.
De inschrijving is in Restaurant de Steenen Man
te Zurich. Meer informatie over deze tijdrit via:
www.wvsnits.nl

PSV De Halsbanruters     
Pingjum - Zaterdag 1 augustus werd op het
Concours te Rijs de finale vereden voor de
Exclusief Landleven dressuur Cup voor de klasse
M en Z Paarden en pony’s. Bij de paarden was
gesecteerd Sharona Vallinga met Vie-Power in
de klasse M1. Zij reed een nette proef wat haar
de 3e prijs opleverde in de Klasse M1 en M2.
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Kaatsvereniging Makkum  
organiseert Nieuwe Partij

Zondag 16 augustus a.s. is er het Stratenkaatsen     
Dit is kaatsen voor bewoners uit dezelfde straat. 

Er wordt gekaatst op “Keatslân De Seize”.
Lidmaatschap van de KV Makkum

is niet verplicht.
De prijzen worden aangeboden door 

sponsor COOP-v.d. Wal.
Slagerij Attema is de kransensponsor. 

Het begint om 11.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan 
t/m zaterdag 15 aug. in de kantine
of bij het secretariaat: 0515-231377.

De loting is zaterdag 15 aug.
om 20.00 uur in de kantine.

Kaatsvereniging Makkum  
organiseert de traditionele

37e Koninklijke Tichelaarpartij
Off. K.N.K.B. Heren Sen. vrije formatie partij.

Zondag 23 augustus 2009.
Lokatie: “Keatslân De Seize“ 

aan de Klipperstraat.
Aanvang: 10.00 uur.

Prijzen: Prachtig sieraardewerk 
aangeboden door

Koninklijke Tichelaar te Makkum.

Opgave via de website van de K.N.K.B.
www.knkb.nl

K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd

organiseert op
vrijdagavond 14 augustus a.s.

NACHTKEATSEN
voor leden en niet-leden

aanvang 19.00 uur

opgave bij: 
Marchje Haanstra, tel: 06 21535039

Wieke Galema, tel: 06 22012836 
via de mail kan ook: kvmeiinoarien@hotmail.com  

opgave voor donderdag 13 augustus 19.00 uur

Mooie horloges te winnen!

Tevens is er ringrijden voor aangespannen 
paardenwagens in het dorp

Competitie Kaatsvereniging Makkum begint weer
Makkum – De Kaatsvereniging Makkum gaat
weer van start met de competitie voor alle leden. 

Het programma is als volgt:
Donderdag 13 augustus: 
19.30 uur Dames 14 jaar en ouder
18.45 uur Damestraining 

Maandag 17 augustus: 
18.45 en 19.00 uur Beginners, welpen, pupillen
en schooljeugd.
Woensdag 19 augustus: 
19.00 uur Heren 14 jaar en ouder.

Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een goed
en sportief vervolg van het kaatsseizoen toe.

Pearkekeatsen met 22 parturen in Cornwerd

* In de B-klasse ging de kransen naar Ytsje
Rietsma en Jos v.d.Werf

Cornwerd - Hier weer eens een stukje van de
razende reporters van K.V. Meiinoar Ien Cornwerd.
Met vijf partuur in de A, en 17 partuur in de B-
klasse was de opgave voor het pearkekeatsen
boven verwachting. In de A-klasse werd in één
poule van vijf gekaatst, dat werd dus vier keer
kaatsen voor deze pearkes. Het werd al snel dui-
delijk dat Jan Ruurd Amels en Wieke Galema op
de eerste prijs afstevenden. Zij waren met slechts
vier tegeneersten “oppermachtig” en gingen met
de krans naar huis. Om de tweede prijs werd tot

de laatste wedstrijd gestreden. Deze ging uitein-
delijk naar Freerk Terwisscha van Scheltinga
en Josien Leijenaar, die met 19 punten net een
puntje meer hadden dan Johannes Weerstra en
Gerda Wind.

In de B-klasse werd in de eerste omloop “het
koren van het kaf gescheiden” oftewel men
werd verdeeld in de winnaars- en de verliezers-
ronde. Het was al over zessen toen de finale in
de winnaarsronde uitgespeeld was. Deze ging
tussen Sjaak & Ottje Kooistra en Jos v.d.Werf &
Ytsje Reitsma, en was erg spannend. Laatst-
genoemden stonden steeds een eerst voor tot het
vijf gelijk werd door het keren van een kaats
door Sjaak en Ottje. Zij waren hiermee “back in
the game”. Helaas redden zij het toch niet op en
met een stand van 5-5, 6-2 ging de krans ver-
diend naar Jos en Ytsje. En zo werden Sjaak en
Ottje net als vele voorgaande jaren,  tweede. De
derde prijs ging naar Hendrik Brandsma en
Hillie Mensonides.

In de verliezersronde werd de finale gespeeld
tussen Rintsje Melchers & Margreet Lutgendorff
en Sabrina v.d. Werf & Jelle Sieswerda. Deze
werd gewonnen door Rintsje en Margreet met
5-1, 6-4. De prijswinnaars wonnen mooie
medailles en heerlijke broodpakketjes van bak-
kerij Kluft. 

Het was weer een geslaagde dag, mede door het
heerlijke weer en de geweldige opkomst.
Vrijdag 14 augustus is het nachtkaatsen, alle
leden en niet-leden zijn dan weer welkom!

(eigen foto)

Welsrijp wint de Pier Elgersma Partij voor jongens
Witmarsum - In een wisselend spannende finale
tegen het partuur van Jelsum- Cornjum met
Rutger Bijlsma, Piter Postma en Gosse Beeksma
hebben Pieter Sijberen Scharringa, Jelle Scharringa
en Elmar Pieterse de 2009 editie van de Pier
Elgersma in Witmarsum partij gewonnen. Na
een 2-2 stand nam Welsrijp al snel de leiding en
op een stand van 5-2 6-2 en en kaats leek het
pleit beslecht. Het perk van Jelsum-Cornjum
was echter niet tevreden en met een aantal
bovenslagen sleepte ze nog een bordje binnen.
Welsrijp leek even van slag en gaf van schrik
nog een eerst weg. Aan de stuit was Jelsum-
Cornjum echter de mindere van Welsrijp en uit-
eindelijk ging de zege met 4-5/4-6 mee naar
Welsrijp. Een van de kleine premies was van-
daag voor Tzummarum met blessureleed voor
Oane Veldman, die met een rugblessure van het

veld moest. De andere derde prijs ging naar
Easterein. Verassingen waren er ook;  Zo ging
het partuur van St. Annaparochie, een van de
favorieten voor de Freulepartij in Wommels op
5 augustus a.s. al in de eerste omloop tegen
St. Jacobiparochie met 1-5 en 6-6 ten onder. Ook
het als sterk ingeschatte partuur van Arum ging
er in de tweede omloop  af tegen Tzummarum
een van de latere 3-de prijswinnaars. Ook de
andere derde prijswinnaar Easterein, is een van
de favorieten op de Freulepartij.

Willem Jan Postma, Jelte Visser en Anno Galema
hebben de DEL wedstrijd met opstappers uit de
Pier Elgersmapartij gewonnen. In de finale
waren zijn met 5-2/ 6-4 een maatje te groot voor
de ander finalist: Paulus Yde Walda, Aron
Postma en Pieter M. Vrij.
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TE KKOOP

De Wijting 30
MAKKUM

Ruime, halfvrijstaande
woning met garage en
veel tuin. Vrij uitzicht

over landerijen.

Vraagprijs:
 259.500,-- k.k.

Colofon

Leuke kajuitzeilboot 7m. lang, 1 m. diep, met
vele extra’s, tel. 06-10446631

Twinnyload fietsdrager; Vergrotingsapparaat
Opemus 2A; Verder Doka benodigdheden alles
t.e.a.b., tel. 0515-232192

Polyester boot 4m. lang x 1.55 br. max. 25 pk
motor  250.-, tel. 06-51822885

Dwergkonijnen 9 weken oud, schattige hang-
oortjes  5.- per konijn; Trampoline diameter
3.96 m.  50.-; Fietskar € 25.-, tel. 06-22311148

Houten opberg/speelgoedkist, zeegroen gebeitste
planken, h. 43/51–b. 74–d. 38, evt. verlengde
houten pootjes dan hoogte 76 cm.  19.-, 
tel. 0515-231814

Nette strijkplank  5.-, tel. 06-44136949

Koelkast 3 jaar oud  50.-; Droogmolen  10.-;
Diaprojector met scherm  15.-, tel. 0515-232802

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks.
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving
van Makkum.

Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie-
c.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen,
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur
of u kunt contact opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 13, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl

Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-
advertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor
vrijdagavond 20.00 uur. Wilt u meer info over uw media
reclame campagne en onze tarieven, dan kunt u contact
opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl

Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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



Konijnen grote en kleine  3.50 per stuk,
Jildert & Christiaan, tel. 0515-543245

Massief eiken eethoek, tafel 1.40x0.85m. (uit-
schuifbaar tot 2.20 m), de stoelen met Leeuw-
afbeelding in houtsnijwerk in rugleuning  100.-
tel. 0515-231940

Heeft u misschien huishoudelijke hulp nodig,
bel 06-47107743

Man voor al uw schilderwerk voor binnen en
buiten, tel. 0514-850183

Klein, jong poesje, Cypres met veel wit, paars
halsbandje met bel. Zwerft tussen Blazerweg
en de Zalm o.a. op woensdag en donderdag
vorige week, tel. 0515-231940

Sinds 1 aug. Cypers katertje, 1 jaar oud, naam
Silver, omgeving Houtmolen, tel. 0515-856221

Wie heeft mijn blauwe mountainbike gezien.
Hij stond naast het terras van De Zwaan en
wordt sinds de Merke vermist, tel. 0515-233380
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Zoekertje
TE KOOP

AANGELOPEN

VERMIST

AANGEBODEN

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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