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Adverteren op deze positie?
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06 - 53 54 22 43

Negen Koninklijke Onderscheidingen in Wûnseradiel

* Echtpaar Jan en Anneke Horjus-v.d.Veen in Makkum kregen beiden de versierselen opgespeld door 
burgemeester Thenis Piersma.

Wûnseradiel - In verschillende dorpen in de 
gemeente Wûnseradiel heeft burgemeester Theunis 
Piersma donderdag 29 april aan 8 personen een 
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt, allemaal 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, 
één persoon ontvangt deze later omdat hij met 

vakantie in het buitenland verblijft. Dit is de heer 
Sjoerd Meekma uit Witmarsum. Burgemeester 
Piersma zei dat dit in zijn loopbaan als eerste 
burger ook voor de eerste keer is dat hij aan twee 
echtparen een KO onderscheiding uitreikt.

(zie verder op pagina 4)

Akke wordt na 27 jaar ouwe seun

* Koetsier Sjerp de Jong, pseudo burgemeester Wim Beckers en afscheidnemende medewerkster Akke Snijders.

Witmarsum - Na 27 jaar stapt Akke Snijders per 
1 mei a.s. van de gemeente Wûnseradiel over naar 
de gemeente Harlingen. Zij wilde beslist geen 
officieel afscheid en had er dan ook voor gekozen 
om dit te beperken tot haar directe collega’s. Maar 
ja die vonden dat je na zoveel jaar trouwe dienst 
niet zomaar kunt vertrekken. Zo werd Akke op haar 

laatste werkdag door een pseudo burgemeester 
van haar werk gehaald en in een echte koets met 
koetsier naar haar woonplaats Pingjum gereden, 
alwaar het afscheidsfeestje gehouden werd. De 
koets werd begeleidt door luid toeterende en 
tegelijk fietsende collega’s. Akke kon dit pseudo 
officiële tintje aan haar afscheid zeer waarderen.
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Kerkdiensten   
zondag 9 mei     
      
K.C. “Het Anker” 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. A.v.d.Haagen, Den Helder

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 10.00 uur 
zr. P.B. Bergsma-Overdiep donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

R.K. kerk gezamenlijke viering in Witmarsum

Baptisten Gemeente dienst te Workum br. D. Tamminga + H.A.

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

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          
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag
Tandartsenpraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 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” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
 Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
 www.fysiowitmarsum.nl 
 tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

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   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten

Lieve Menno,

08-05-2009                 08-05-2010

Jouw afwezigheid is zo tastbaar, 
het voelt als zoutzuur in mijn hart.
Elke keer is jouw ontbreken, 
de pijn die ik niet verdragen kan.
De wond blijft voelbaar bij elke beweging, 
ook al sta ik stil.
Maar ik ga door, want de zon blijft schijnen.
Er komt steeds weer een nieuwe dag.
Ik ontdek dat ik ondanks pijn, 
soms ook weer lachen mag.
Pijn is pijn, het wordt een gewoonte,
een litteken dwars door mijn lijf.
Jouw gemis zal ik moedig dragen, 
en mijn liefde voor jou, die blijft voor altijd.

Liefs dyn Suske

Ja it is echt wier
op 5 maaie wurdt
dizze lytse kikkert

50 jier

Mijn oudste zuster Betsy is overleden 
in Oudemirdum

Pieter Jan Tichelaar
 ____________________________

Elisabeth Tichelaar
* Makkum      = Toronto/Beetsterzwaag
12 februari 1920 30 april 2010

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Vlaflip, 1 liter......................................................1.69

Ossenworst, 200 gram.......................................................1.49

Jacques Kruidenboter, 100 gram.................................79 cent

Unox Stevige Soepen, blik 0.8 liter...........................2.29 1.29

Dubbeldrank sin./per. 1 liter.................................1.45 99 cent

Every Day Macaroni, 500 gram.................................59 cent

Karvan Cevitan Limonade, blik 0.75 liter.............3.29 nu 2.29

Hellena Koeken, diverse soorten......................2 pak voor 1.58

Aanbiedingen geldig van do. 6/5 t.e.m. wo. 12/5

Profiteer van 6 t/m 8 mei
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Italiaanse Braadworst
4 halen = 3 betalen 4=3
Kipvleesvoordeel

Pollo di Roma
100 gram 1,45
Vleeswarenvoordeel
Diverse Italiaanse
vleeswaren specialiteiten    
Maaltijd van de week

Penne all Arrabbiata
400 gram 4,49
Specialiteit van de week

Dizza met pesto en gerookte kip
per stuk 3,49

Weekend vernielingen 
Politie heeft spoor van daders
Makkum - Al geruime tijd trekt een groepje 
nachtelijke café-verlaters uit Makkum in de week-
enden een spoor van vernielingen door het dorp. 
De daders komen  zo tussen 3 en 4 uur ’s nachts 
luidruchtig uit het café en gaan dan al vernielend 
huiswaarts. Met name in de omgeving van de 
Turfmarkt en het Bonthuispad is het meestal raak. 
Het weekend daarvoor, zaterdagnacht om een uur 
of 4, zijn de daders gesignaleerd in het Bonthuispad 
waar op het dak van een geparkeerde auto werd 
gesprongen en waar de boompjes in een voortuin 
zijn afgebroken. Ook werd een andere geparkeerde 
auto ernstig  bekrast. Verder is een fiets volledig 
vernield. Eerder al werden auto’s beschadigd, 
buitenspiegels eraf getrapt, losse stenen gegooid, 
een tuin vernield enz. De bewoners hebben er 
genoeg van en hebben de politie ingeschakeld. 
De technische recherche kon ditmaal duidelijke 
afdrukken van de daders vastleggen, waarmee een 
goed en bruikbaar spoor is gevonden. Het is de 
verwachting dat het onderzoek voldoende oplevert 
zodat de politie de daders gaat aanhouden. BB.

Wist u dat...
* de Watersportvereniging 7-8-9 mei feest heeft.

* Zij dan vieren dat de vereniging 10 december  
 2009 40 jaar bestond.

* Een watersportvereniging dit liever in het
 voorjaar viert.

* Er zaterdag admiraalzeilen is op het Kanaal.

* Dit een heel apart spektakel is.

* Er een boekje geschreven is over die 40 jaar.
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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
voor  MEI

 Gepaneerd Visfilet 
 in zoetzure saus
 Daging Roedjak
 2 st . Saté Ajam
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i .p .v . witte rijst, 1 .00 extra

Uitreiking Koninklijke Onderscheidingen (vervolg van voorpagina)

De dit jaar tachtig jaar wordende Betsie de Witte-
Amels in Makkum kon haar ogen niet geloven, 
dat er ’s morgens zoveel mensen de tuin achter 
de woning in kwamen lopen. Tenminste toen 
burgemeester Piersma zich aandiende werd ze 
helemaal even stil. Mevrouw de Witte-Amels is 
o.m. vrijwilligster in Avondrust. Was kontact 
dame voor de kerk in het dorp. En is tweemaal 
en periode diaken geweest van de gereformeerde 
kerk in de jaren van 1972/1977 en van 1984/1988.

Het echtpaar Jan Horjus en Anneke Horjus-van 
der Veen in Makkum kregen beiden de versierselen 
opgespeld. Jan Horjus is sinds 1972 verbonden 
aan de plaatselijke begrafenisvereniging als drager 
en vervangt ook wel de bode. Horjus brengt ook 
al sinds 1992 de maaltijden voor Tafeltje-Dek-je 
rond en maandelijkse de verspreiding van het 
kerkblad de Schakel van de PKN gemeente. Van 
1971 tot 1991 is hij actief geweest bij de vrij-
willige brandweer van Makkum. Hij is dagelijks 
betrokken bij de hulp aan buren en familie.

Zijn vrouw Anneke Horjus-van der Veen is sinds 
1972 actief als vrijwilligster bij de PKN gemeente 
Makkum. Gedurende die periode is ze ouderling 
en scriba geweest. Ook zij heeft Tafeltje-Dek-je 
rondgebracht. Ze staat ook al vele jaren klaar om 
mensen in de buurt, vrienden en familie bij te 
staan wanneer dat nodig is. Van 1995 tot 2007 
was mevrouw Horjus bestuurslid van het Chr.
Gemengd Koor. Ook in het onderwijs is zij vele 
jaren werkzaam geweest, vooral bij het basis-
onderwijs als invalster.

Grote schrik bij het echtpaar de Haan in 
Kimswerd. Daar stond zomaar de burgemeester 
met nog een paar mensen op de stoep. Er zou een 
vergadering zijn van de Stichting Vluchtelingen-
werk. Toen daarna ook de buren en de kinderen 
zelfs vanuit Brabant binnen kwamen wisten ze het 
helemaal niet meer. Samen doen ze zoveel voor 
verschillende medeburgers, zoals de vluchtelingen, 
dat ze Koninklijk onderscheiden werden. Gelukkig 
hadden de buren gezorgd voor koffie en gebak 
en werd het toch nog heel gezellig.

Mevrouw de Witte-Amels

Willem de Haan

Antje de Haan v/d Ploeg

Jan Horjus en Antje Horjus-vd Veen
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BAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Verse Hollandse spinazie
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 .60

Heerlijke Snijbonen
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 .00

Gieser Wildeman stoofperen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 .85

Heerlijke Kiwi Gold Kiwi’s
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 .00

Adverteer in de Makkumer Belboei

Als brandweerman moet je 24 uur per dag paraat 
zijn. Dat valt niet mee en dus besloot Willem de 
Boer uit Makkum om maar te stoppen. Als kleine 
zelfstandige kun je niet zomaar overal je SRV 
wagen achterlaten als er brand is. 

Gerlof Spijksma in Witmarsum was eigenlijk al 
gestopt vanwege zijn leeftijd maar bleef na dat 
de commandant gevraagd had toch nog even 
door gaan. Zijn technische kennis werd dan ook 
erg gewaardeerd. Naast brandweerman zijn is hij 
ook maatschappelijk actief in Witmarsum. 

Beide mannen waren plaatsvervangend post-
commandant en na de postcommandant het eerst 
aanspreekpunt voor de overige corpsleden. In de 
kazerne in Witmarsum werden beiden benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde 
’s avonds en dus was het voor beide mannen geen 
verrassing meer, omdat in alle kranten al gestaan 
had wie Koninklijk onderscheiden waren. Dit is 
dan ook de reden, dat de meeste onderscheidingen 
voor 12.00 uur uitgereikt worden, anders is het 
verrassingseffect weg.

Om in Arum bij de goede Lammert Hilarides te 
komen is en hele klus. In de woning van Lammert 
Hilarides zou mevrouw Antje Kuipers-Tolsma 
Koninklijk onderscheiden worden. Zij doet o.a. 
veel voor de ijsclub, de kaatsport en de toneel-
vereniging. Daarnaast speelt zij een grote rol bij 
de verzorging van Lammert Hilarides en sinds 
hij invalide is lijkt deze vorm van hulp bijna 
voor dag en nacht. Lammert Hilarides was niet 
thuis en red met zijn tractor op het land. Een 
buurman haalde hem van het land en Lammert was 
zeer verbaasd. Bij hem was geen mevrouw Kuipers. 
Hij was Lammert-Johannes en we moesten bij 
Lammert Skelte zijn. Hier was mevrouw Kuipers 
wel en hier werd ze voor al haar verdiensten 
voor de maatschappij Koninklijk onderscheiden. Antje Kuipers-Tolsma

Gerlof Spijsma

Willem de Boer

Bolsward - Nu de fusie van de gemeenten een 
feit lijkt te worden, willen veel dorpsbelangen en 
wijkverenigingen graag weten wat hun te wach-
ten staat. Bij veel van deze mensen leeft de vrees 
dat ze niet serieus genomen worden en niet meer 
goed met de nieuwe gemeente kunnen communi-
ceren. In Bolsward in het Marnecollege waren alle 
belang-hebbenden uitgenodigd en werd het con-
cept Kadernotitie Dorpen en wijkenbeleid 
gemeente Sûdwest Fryslân gepresenteerd. In 
zeven groepen werden de mensen naar een klaslo-
kaal gedirigeerd en hier kon onder leiding van 
een wethouder gesproken worden over het één 
en ander. 
Daaraan voorafgaande had wethouder Henk 
Boksum uit de nieuwe gemeente Steenwijkerland 
verteld wat zij daar in eerste instantie fout 

gedaan hebben en hoe dat in de gemeente opge-
lost is. Zij waren te laat met het nadenken over 
de dorp- en wijkverenigingen en hadden er geen 
geld voor uitgetrokken. Dat was fout. Hij vond 
het bijzonder dat in deze regio de kernen nu al 
bij alles betrokken worden. Hij wees erop dat 
korte lijnen heel belangrijk zullen zijn en een 
kernen coördinator is van groot belang. Ook 
hebben ze daar een wethouder, die aanspreek-
punt is voor de kernen. Tevens is het heel duide-
lijk dat de kernen zelf actief moeten zijn en een 
wijk- of dorpsvisie is van groot belang. Over dit 
alles werd in de zeven groepen gesproken en 
uiteindelijk waren de meeste bezoekers van de 
avond van mening dat ze niet moeten gaan zitten 
wachten tot iemand eens langs komt voor een 
praatje, maar zelf actief aan de gang moeten.

Dorpsbelangen worden serieus genomen
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Uit eigen regio
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winter-
periode geopend op woensdag en vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info www.
decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-
17.00 uur, Dorpsstraat 29

Agenda
woensdag 5 mei
Makkum – Feesttent a/d Lieuwkemastraat 
17.00 – 21.30 uur Bevrijdingsbollepop 
m.m.v. GAIVS, Travelin Band, DJ Donald Bedeker, 
DJ Giant. Entree geheel vrij.

vrijdag 7 mei
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
sjoelen in het restaurant

Exmorra – In de feesttent organiseert de chr. 
muziekver. “Excelsior” uit Schraard “Kooyenga’s 
Jûn yn é Tinte” een muziekspektakel i.s.m. zangeres 
Anna Span en  perscussiegroep “Blue Mânlju” 
uit Exmorra en de Makkumer Blues Brothers

zaterdag 8 mei
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15) 
van 9.30-16.00 uur Rommelmarkt 
‘Actie kerkenwerk’

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

Exmorra – Super Tuinfeest 22.00 uur 
met de Topformatie Volendam-Alive

Cornwerd – Kaatsveld NKNB Pupillen meisjes 
d.e.l. 10.00 uur

dinsdag 11 mei
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
Cornwerd – Rommelmarkt/Kofferbakverkoop 
van 10.00-16.00 uur. 
Voor info, tel. 0515-233204/232261

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 8 mei wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van muziekver-
eniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens 9.00 uur 
gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld of in dozen aan de weg te zetten. Wilt 
u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en kaatsveld.
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Nationale molen- en gemalen weekend 
Cornwerd - Nationale Molen- en Gemalen week-
end wordt dit jaar voor de 37e keer gehouden op 
vrijdag 7 zaterdag 8- en  zondag 9 mei.  Zo worden 
erop de molens van Wetterskip Fryslân te Cornwerd 
en Bolsward extra activiteiten georganiseerd. Bij 
goed weer zullen in Cornwerd enkele oldtimer 
tractoren tentoongesteld worden, door vrijwilligers 
uit de directe omgeving van de molen. De Corn-
werdermolen is te bereiken per auto of per fiets 
maar ook wandelend via het weidse landschap is 
het mogelijk om de molen te bezichtigen. Ook is 
het mogelijk de molen van Cornwerd te verkennen 
per nostalgische praam van stichting “It Preamke”, 
via riet en weide door prachtige natuurgebieden, 
afgewisseld door cultuur, historie, kunst, komt u 
bij de molen in Cornwerd. Deze prachtige praam-
tocht duurt ongeveer twee uurtjes en kost inclusief 
bezichtiging molen  10,- voor volwassen en 8 euro 
voor kinderen. De afvaart is vanaf de Turfmarkt 
in Makkum, de opgave / info verplicht via stich-
ting “ It Preamke” tel 06-55 78 49 59

Op de Lonjé molen van Bolsward, welke staat 
aan de oude rijksweg nabij de Karwei worden 
elk uur demonstraties gegeven met het weghalen 
en weer voorleggen van de molenzeilen, bezoekers 
mogen hier actief aan deelnemen en het hebben 
van hoogtevrees is dan uit den boze. 

De openingstijden van de molen van Cornwerd zijn: 
het hele wiekend van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
De openingstijden van de Lonjé molen te 
Bolsward zijn zaterdag 8 mei van 10.00 uur tot 
16.00 uur en op zondag 9 mei van 10.00 uur tot 
16.00 uur. Wel zal de molenaar het op prijs stellen 
als u een vrijwillige bijdrage stort in de molen-
pot/klomp. 

Activiteiten op andere molens bij u in de buurt 
kijk dan in de regionale kranten of raadpleeg de 
plaatselijke VVV’s en toeristenbureaus. Info voor 
beide molens bij Molenaar Martin op 06-10 877364

Wandelfit Programma Wûnseradiel

Wandelfit Programma Wûnseradiel

Witmarsum – Tijdens het Wandelfitprogramma 
zult u door middel van wandeloefeningen en 
spieroefeningen leren om een steeds langere 
afstand te wandelen. Dit wordt in een gevarieerd 
programma aangeboden, waarbij rekening wordt 
gehouden met mogelijke aandoeningen van de 
deelnemers. Iedereen kan tijdens het oefenen op 
zijn of haar eigen niveau deelnemen. Naast het 
wandelen zal er ook aandacht zijn voor eventuele 
aandoeningen, geschikte schoenen, een goede 
wandeltechniek en het opbouwen van conditie.

Waar en wanneer
Vanaf mei begint in de gemeente Wûnseradiel 
een Wandelfitprogramma. Tussentijds instromen 

is mogelijk. Deze loopgroep zal starten vanuit 
verschillende plaatsen in de gemeente om de 
routes afwisselend te houden. Een training duurt 
in het begin 5 kwartier tot 1,5 uur. De kosten 
voor deelname zijn  3.- per keer. Het gehele 
programma duurt 10 tot 12 weken.

Informatie
Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen 
met: Dorien van Steen, tel. 0517-533374 of stuur 
een e-mail naar: d.vansteen@wunseradiel.nl 
Vermeld bij opgave: Naam, adres, postcode en 
woonplaats, telefoonnummer, email adres en de 
geschikte dagen waarop u beschikbaar bent om 
mee te doen.

Witmarsum – Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin 
kan iedereen terecht die vragen of problemen 
heeft op het gebied van opvoeden en opgroeien. 
Kindermishandeling is daarbij een moeilijk en 
ongrijpbaar vraagstuk. Op tijd signaleren en 
stappen zetten zijn, vooral bij kindermishandeling, 
van groot belang. Daarom zijn alle medewerkers 
van peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties 
en basisscholen door het CJG-ZWF uitgenodigd 
gratis deel te nemen aan de training Regionale 
Aanpak Kindermishandeling.
Hoe signaleert u kindermishandeling tijdig? Wat 
kunt u doen bij een vermoeden van kindermis-
handeling? En hoe maakt u zorgen over een kind 
bespreekbaar met ouders? Deze vragen staan 

centraal bij de basistraining Preventie en Aanpak 
Kindermishandeling.

Alle peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties 
en basisscholen in Zuidwest-Fryslân krijgen een 
persoonlijke brief van hun gemeentelijke wet-
houder waarin zij van harte uitgenodigd worden 
zich op te geven voor de training. De training wordt 
op locatie gegeven van de deelnemende instantie. 
Opvanglocaties en scholen kunnen bij voldoende 
cursisten ook samen een training aanvragen. Alle 
8 wethouders van de deelnemende gemeenten 
hopen van harte dat alle aangeschreven organi-
saties de strijd tegen kindermishandeling samen 
met het CJG verder aangaan!

Buurtagent J . van de Wouw
Tel . 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11 .00 en 12 .00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum .

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....
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Grote belangstelling voor de Playbackshow

Makkum - De jaarlijks terugkerende playback-
show was weer een groot succes. Een tent vol 
kinderen, ouders en grootouders. Het waren er 
ongeveer 400.  Het is leuk om te zien dat veel 
kinderen beginnen bij de jongste groep en door-
gaan tot ze te oud worden en niet meer mee 
mogen doen. Dat deze show van groot belang 
kan zijn voor de toekomst heeft Bente Groeneveld 
wel bewezen. Ze heeft in het verleden heel vaak 
meegedaan en heeft nu de 1e prijs bij een Fries 
festival gewonnen. Met haar optreden op de 
playbackshow liet ze duidelijk horen dat ze kan 
zingen. Bij het zien van de verschillende sterren 
blijkt ieder jaar weer dat er talenten tussen zitten. 
Zij vallen dan ook vaak enkele jaren achtereen in 
de prijzen. De mimiek en het bewegen kloppen 
helemaal. Voor het publiek dat niet helemaal op 
de hoogte is van de hedendaagse muziek is het 
bijwonen van de show verhelderend. Je weet dan 
meteen welke muziek helemaal in is. De jongens 
lieten het dit jaar helemaal af weten. Er was geen 
enkele jongen of jongensband die meedeed. Hé, 
jongens dat kan natuurlijk niet. Volgend jaar toch 

maar eens weer proberen. De jury werd dit jaar 
gevormd door rein Feenstra, Wietske Hoekstra en 
Geertsje Haytsma. Ze hadden het best moeilijk.
De prijzen werden gewonnen door:
1 Sinne Oostenveld en Leah van der Kooy. 
2 Anna van der Geest en 
3- Amber en Jade Bosshardt. 

De prijs van de meisjes Bosshardt is gestolen. Ze 
hadden het doosje naast zich neergezet en toen 
ze naar huis gingen, bleek het doosje leeg te zijn. 
Heel erg flauw natuurlijk om iemands prijs mee 
te nemen. 

Bij de oudste groep gingen de prijzen naar 
1 Nynke Kuipers en Joy van Hurk. 
2 Evelien van der Land, Marleen Schippers, 
 Loes Attema en Silke Bruinsma.
3 Merel de Vries, Mattie Pieters, 
 Judith Hoogeveen, Hester Bootsma 
 en Annick Gerritsma. 

Jetze begeleidde de deelnemers op het podium.

Vrijwilligersavond
Makkum - Voor het eerst had men een vrijwil-
ligersavond georganiseerd. Dit was gelijk don-
derdagavond. Nu is het in Makkum gebruikelijk 
dat er meerdere dagen feest gevierd wordt. Om 
dan voor de vrijwilligers, die hieraan hun mede-
werking geven, gelijk aan het begin een avond te 
organiseren lijkt geen succes. Iedereen wil zijn 
of haar krachten waarschijnlijk sparen en de 
opkomst was dus niet zo groot. Toch was het wel 
heel gezellig en dankzij het mooie weer kon er 
buiten de tent genoeglijk even inspiratie opge-
daan worden voor de komende dagen.

Keep Them Rolling op 
doortocht  in Makkum

Makkum - Keep Them Rolling was met ver-
schillende groepen door Friesland aan het rijden. 
Ieder groep had een deel van de provincie. 
Vandaar dat er minder voertuigen waren dan het 
publiek verwacht had. Makkum werd ook aange-
daan en de geïnteresseerden konden de oude 
voertuigen bekijken. Voor de jeugd was de motor 
toch wel heel aantrekkelijk. Menig vader of 
moeder heeft een foto gemaakt met het kind op 
de motor. Dat het best koud kan zijn in een der-
gelijke open auto kon je wel zien. Er lagen leger-
groene dekens en slaapzakken, waarmee de 
mensen die in de voertuigen zaten de warmte 
konden houden.

Kinderspelen geweldig voor de jeugd
Makkum - Het leuke van de viering in Makkum 
is dat er jaarlijks dezelfde dingen gebeuren. Zo 
zijn de kinderspelen een terug kerend gebeuren. 
De spelletjes zijn wel veranderd, maar toch de 
ouderwetse spelletjes doen het nog goed. Het 
sjoelen en bal gooien is toch steeds weer erg 
spannend. De tong komt uit de mond en de con-
centratie is optimaal. Er waren enkele jonge deel-
nemers die niet een boven de sjoelbak uitkwamen 
en door papa opgetild werden. Mede dankzij het 
drinken en de tractatie zijn de meeste deelnemers 
erg fanatiek. Dat de organisatie zich geen zorgen 
hoeft te maken over de toekomst, was erg duide-
lijk. Het aantal kinder- en wandelwagens was groot. 
Voorheen werden de kinderspelen buiten gehouden, 
nu is het in de tent en is men niet afhankelijk van 
het weer. Wederom een groot succes.
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Alleen zijn of eenzaam,
hoe zou ik dat kennen?

Ik hoefde alleen maar naar huis 
toe te rennen met een gat in mijn kop 

en een broek vol met scheuren.
Mijn MOEDER was thuis 

dus wat kon mij gebeuren!

MOEDERDAG
(bloemendag)

Een goed verstaander
heeft een half woord nodig!

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

www.camperverhuurmakkum.nl

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel . 231200 b .g .g . 232214

Traditionele jaarmarkt in centrum van dorp

Makkum - Een jaarmarkt met mooi weer afgelopen 
zaterdag. Dat is toch iets wat iedere organisatie 
wenst. Het publiek kwam verdeeld over de hele dag 
lekker slenteren over de markt. Er waren dit jaar 
twee opmerkelijke dingen. Nieuw was het rijgen 
van chips aan een pen. Nu eens geen patat, maar 
een lekker krokante rij chips. Iets wat absoluut niet 
nieuw is, maar wel ongebruikelijk voor Makkum, 
was de snack automaat. Mensen die regelmatig een 
bezoek aan de stad brengen kennen dit systeem 
wel. Je hoort vaak mensen vertellen dat ze bij de 
F??? geweest zijn en een kroket uit de muur 
gehaald hebben. Dat kon nu ook op de markt in 
Makkum. Verder waren er de kraampjes die er 
meestal wel te vinden zijn. Bij de kraam voor de 
boekhandel kon je boeken per kilo kopen. Ook 
erg leuk. 

Op het Plein dit keer geen kinderrommelmarkt. 
Het was in de tent en rondom had de jeugd de 
spullen uitgestald. Er was heel veel te koop en 
gebruikelijk is dat het geld wat verdiend wordt 
ook meestal wel een bestemming vindt bij een 
andere verkoper. Die heeft iets wat net even 
mooier is dan je zelf hebt. De vaders en moeders 
sjouwen zich helemaal lam om het spul in de tent 

te krijgen en daarna er weer uit. Toch zijn er ook 
op dit gebied vernieuwingen. Verschillende kin-
deren hadden de trapskelter, met daarachter een 
kar, waarin de spulletjes weer naar huis vervoerd 
konden worden. De ouders hoefden bij deze 
jongeren dus niet te sjouwen. De jeugd redde het 
zelf wel. Aan het eind van de rommelmarkt   
werden door de ouders de overgebleven spullen 
weer ingepakt en ontdekte een vader een boekje 
wat hij echt niet kwijt wilde. Er wordt waar-
schijnlijk wel eens iets verkocht, wat toch niet 
helemaal de bedoeling is. Dat blijkt hier wel uit. 
Moeder ruimt op en vader wil het niet kwijt.

Oorlogsexpositie ‘Nooit meer oorlog’
Makkum - In de Doopsgezinde kerk heeft Durkje 
Hoeksema een prachtige expositie gemaakt van 
dingen die haar overleden vader Jentsje Hoeksema, 
vroeger allemaal uitgezocht en verzameld heeft. 
Hij heeft heel veel zaken helmaal uitgepuzzeld 
en wist heel veel over het oorlogs gebeuren in 
Makkum. Naast de zaken die Jentsje verzameld 
had was er ook een hoekje met dingen die de 
Familie Lutgendorff, dankzij de joodse onder-
duikers heeft. En Van Alie Laan haar vader Wiebe, 
zijn ook verschillende zaken, waaronder een plunje-
zak en hangmat bewaart gebleven. Dit alles was 
te zien de het Kasteeltje. 

In de oorlog hebben in de Kerk 7 onderduikers 
gezeten. Daaronder was een dominee Groeneveld. 
De weduwe van deze predikant kwam afgelopen 
zondag een oorkonde overhandigen aan de kerk. 
Ze had veel verhalen van haar man gehoord en 
wist dat dankzij de koster Bonnema en de goede 
verzorging van de familie David Visser, de mannen 
de oorlog goed doorgekomen waren. Ze sliepen met 
7 man boven in de kerk achter een betimmering. 

Zes languit en de dominee dwars daarachter. Later 
als hij zweetvoeten rook dacht hij meteen aan de tijd 
die hij in de kerk van Makkum doorgebracht had. 

Een aantal jaren gelden is Tsjerk Bruinsma met 
Ties Ozinga en Jentsje Hoeksema door het dorp 
gelopen en beide mannen konden heel veel ver-
tellen over de oorlog en wezen aan waar de 
kogels en andere munitie de gebouwen getroffen 
hadden. Tsjerk heeft dit allemaal opgeschreven 
en een maand voordat Jentsje overleed heeft hij 
het na laten kijken of het wel klopte. Dit was het 
geval en nu geeft hij rondleidingen door het dorp 
en wijst op de bijzondere plekken. Vooral bij de 
jeugd, die hij tot nu toe mee gehad heeft op zijn 
wandeling, gaat het begrip oorlog en wat het 
betekend heeft voor Makkum veel meer leven. 
Tijdens het gezellige samenzijn bij de uitreiking 
van de oorkonde kwam Hennie de Vries nog met 
een Duits geweer, wat hij gevonden had in de 
dijksvaart, nabij de Afsluitdijk. Ook dit werd in de 
vitrine bij de rest gedaan. De expositie is vandaag 
nog te bezichtigen van 14.00-17.00 uur.
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BENTE út Makkum 
winnares fan Sjong 2010 

Dokkum/Makkum - It Frysktalich sjongfestival 
Sjong 2010 waerd ôfrûne sneon holden yn  ‘Teater 
DOK 18’ tusken 12 kandidaten, dy’t al in wyk-
mannich op You Tube te sjen en te hearen wiene. 
De sjuery yn Dokkum waerd foarme troch Sjoek 
Nutma (EO), Van Wieren (band) en Femke de 
Walle, presintatryse fan Klipkar (Omrop Fryslân).
Sy moasten foar sa’n 350 belangstellenden in 
oardiel jaen oer it optreden fan in artieste, in duo 
of in band mei sjongeres, en dernei in oardiel 
foarmje oer it totaal.. Doe’t de pryzen bekind 
makke waerden, die bliken dat Amerens Jongsma 
(leerlinge fan skoalle Simon Vestdijk út Harns) 
de tredde priis hie mei de oersetting fan in ferske 
fan Eva Cassidy mei de titel Goudgiel Maitiids-
fjild. De twadde priis wie foar de band Zebras 
Can Fly (leerlingen Dockinga College, Dokkum) 
met it ferske In Moaie Simmerdei (fan Paolo 
Nitini). Neffens it sjueryrapport stuts ien sjongeres 
mei kop-en-skouders boppe alles út, nammentlik: 
Bente Groeneveld út Makkum. Dizze leerlinge fan 
Bogerman fertsjinne de earste priis mei har eigen 
oersetting “Lúster”, bekend as “Listen” fan Beyoncé. 

SJONG wurdt elk jier organisearre troch Taal-
sintrum Frysk fan Cedin en Omrop Fryslân Skoalle-
televyzje en hat as doel om jongeren yn it foartset 
ûnderwiis oan te trúnen Fryske teksten te skriuwen 
en pop-lieten yn it Frysk te skriuwen. Bente hat 
sangles op de musiekskoalle yn Boalsert en docht 
wol faker mei oan optredens en wedstriden. Yn 
maeie en juni stjoert Omrop Fryslân it út op 
Skoalletillevizje en de jounsprogramma’s. Oant 
dan stean d’r filmkes op You Tube (typ dan yn: 
winnares sjong 2010 Bente Groeneveld).

Voor het goede doel
De totale opbrengst van de Hartstichting collecte 
van Makkum e.o. heeft een prachtig resultaat 
behaald van  1881.81, Idsegahuizum haalde  
 115.- op en Piaam  45.94. Cornwerd en 
Kornwerderzand had welgeteld  62.30 in de bus. 
Met aftrek van alle kosten is een totaal van € 1831.81 
overgemaakt aan de Nederlandse Hartstichting. 
Alle collectanten: Tige tank!
Aly Wijbenga & Truus Kerpel.

(eigen foto)
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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

Jaarlijks Beachvolleybal tijdens festiviteiten in Makkum

Makkum – In totaal hebben tijdens de jaarlijkse 
festiviteiten rond Koninginnedag 59 teams deel-
genomen aan het beachvolleybal. Er waren 146 
wedstrijden te spelen verdeeld over 5 velden. 
Het begon ‘s morgens om tien uur en ’s middags 
om half zes was de laatste wedstrijd gespeeld. 
Dit sportieve evenement speelde zich af op het 
zandbed met twee honderd en zestig kub. zand. 
’s Morgens vroeg was dit aangebracht en ’s avonds 
om zes uur werd de straat weer zandvrij gemaakt. 
Het was weer een gezellige dag, waarbij de  
ehbo geen noemenswaardige blessures kregen te 
behandelen.

Dames-P1
1e Hakuna Matata
2e Pak ‘m in Makkum
3e Brugoo

Dames-P2
1e The Pink Panters
2e de Grunkrupers

Dames-P3
1e Ghumbalakoemba
2e de Balletjes van de Koningin 

Dames-P4
1e Kijk dit nou!
2e The Sunshines

Dames-P5
1e Friends
2e HVV dames

Dames-P6
1e de Verfkwasten
2e Punt Ut
3e Chiqa Bonitas

Heren-P1
1e de Rakkers
2e de Kwartels
3e Fokke & Sukke

Heren-P2
1e A La Hylpen
2e Blau Boys

Heren-P3
1e www.Ameland BV.nl
2e die Mannschaft

Heren-P4
1e 058, 2e Klaske

Heren-P5
1e sdv’ers
2e Je weet zellef
3e de Bazen
4e The Sunshines

Makkum – Zaterdag 8 mei is weer de traditionele 
jaarlijkse rommelmarkt, georganiseerd door de 
commissie “Actie kerkenwerk’ van de PKN 
gemeente te Makkum. Half tien luiden de kerk-
klokken als teken van aanvang van de rommel-
markt, om 16.00 uur is het afgelopen. Dit jaar gaat 
een gedeelte van  de opbrengst naar een project 
in Afrika “Footprints”. Een famimlie welke 35 

kinderen opvangen uit verschillende townships, 
zoals Soweto. Sommigen zijn wees of verlaten 
door de ouders. Deze familie zorgt voor scholing. 
Eten, kleding en alles wat er nodig is. Ze willen 
nu graag slaapkamers er bij bouwen, zodat elk kind 
in een eigen bedje kan slapen. De commissie van 
de PKN in Makkum ondersteunen dit project als 
actie kerkenwerk in Makkum.

Jaarlijkse rommelmarkt “Actie kerkenwerk”
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Superavond met 4-0 te 
winnen van de kampioen

Makkum - Zo dan nu over op de allerlaatste 
wedstrijd van deze volleybal periode. Wat een 
wedstrijd stond daar op het programma. De eerste 
wedstrijd mochten we tegen de dames van de 
Roeken/ DVC aantreden (3-1 verloren) en nu 
dan de laatste en zeker niet de minste. De dames 
uit Dokkum waren dan al ongeslagen kampioen 
en wilden dit ook zeker zo houden. Wij als dames 
van Makkum wilden daar natuurlijk graag veran-
dering in brengen. Vol goede moed gingen we dan 
ook van start...en zeker niet zonder resultaat. Met 
een goede service van onze kant en een iets mindere 
service druk en pass aan de kant van de tegen-
stander wisten we de eerste set met 25 - 21 naar 
ons toe te trekken. Dat deed ons team goed!! 

De tweede set liep even iets anders. De Roeken 
had even iets betere service druk en wij maakten 
toch hier en daar onnodige foutjes. Hoe dan ook 
we lieten de kopjes niet hangen en vochten goed 
terug. Zo bleven we eigenlijk de hele set gelijk 
op gaan. Tot een stand van 20-20, daar liepen wij 
uit en wisten ook de tweede set te winnen!! met 
een stand van 25-20. 

Set nummer drie was eigenlijk een set waar de dames 
van de Roeken en niet aan te pas kwamen. Wij 
weer een goede service druk, lekkere aanvallen 
en gewoon een slecht pass van de tegenstanders, 
waardoor die niet tot het aanvallen kwamen. 
Deze set ging dan ook weer met een stand van 
25-15 naar de dames van Makkum.

Zo daar stonden we dan....3-0 voor tegen de 
kampioen en dan komt er nog een 4de set. Tja, 
die willen wij wel eens laten zitten, omdat we dan 
gewoon gezellig, beetje grapjes staan te maken, 
in het veld staan. Maar vrijdag was het net even 
anders. Natuurlijk wilden wij graag met 4-0 win-
nen van de kampioen. Vol goede moed dus de 
laatste set in. De winst hadden we soieso in onze 
volleybal broekjes!! De vierde set ging eigenlijk 
heel goed van start. Goede opslag, lekkere pass 
en fijne aanval. Helaas lieten we het zo af en toe 
toch even zitten. De dames van de Roeken konden 
zo weer langs zij komen. Maar dat lieten wij 
gelukkig niet helemaal zitten en wisten ook de 
laatste set te winnen met 25-20. 

Al met al was het een super avond. Onze vaste 
teller Riet heeft een prachtige afscheidswedstrijd 
gehad en dan natuurlijk onze trainer/coach. Eigenlijk 
bestaat er, na drie fantastische jaren, geen mooier 
afscheid dan dit. Winnen  van de kampioen.......
en dan ook nog eens met 4-0.

Elske
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Ingezonden

Tijdens de bezetting, kwamen de Duitsers op het 
idee, de Amsterdammers een straatverbod op te 
leggen. Om dit verbod te handhaven, kwam er een 
patrouillewagen met ongeveer 12 soldaten, onder 
leiding van een feldwebel. Een ieder die zich op 
straat bevond of uit het raam hing werd beschoten. 
Later hoorden wij van 2 doden en vele gewonden.

Wij woonden in een winkelstraat. Aan de overkant 
van ons huis, bevonden zich twee grote winkels, 
een wolwinkel, eigenaar de Hr. K. en een bloemen-
winkel van de Hr. B. maar deze stond al een 
poos leeg. De wolwinkel was een moderne zaak 
en voorzien van kelderramen. De feldwebel 
positioneerde zich steevast voor de wolwinkel, 
zijn glimmende laarzen spiegelden in de kelder-
ramen, onderhand commando’s schreeuwend 

naar zijn manschappen. Dit herhaalde zich zo’n 
2 à 3 keer per maand. Ik kon het geheel gade-
slaan, via een z.g. spionnetje aan ons huis. De 
oorlog sleepte zich voort, de Hongerwinter kwam 
en uiteindelijk de bevrijding.

Ongeveer 25 jaar later, bezocht ik een reclame 
bureau. Tot mijn verrassing was de inkoper de 
Hr. K. Terloops vroeg ik hem hoe het zijn buur-
man, de Hr. B. was vergaan. “O die zijn onder-
gedoken geweest in onze kelder, van ’42 tot de 
bevrijding”.  Dit vertelde deze held zomaar!  Het 
geschreeuw, de schoten, de angst van de families, 
de honger. Een achterhuisverhaal met een goede 
afloop!

Makkum, Durk R. de Boer.

Oorlogsverhaal

De Waardruiters
 
Cornwerd - Zaterdag 10 april was de eerste 
outdoor wedstrijd traditioneel in Harich, hier startte 
Cobie Bruinsma met Rimke van de Albrinkhoeve 
in de klasse L2-dressuur, 183 punten. Maaike Tolsma 
zadelde haar Toscar na een lange winterstop om 
uit te komen in de klasse M1, de moeite waard, 
beide proeven 185 punten goed voor een 4e en 
6e prijs.In de klasse Z1 kwam Jacob van der 
Heide aan de start met Splendid, 211 punten en 
een 4e prijs. 

Zondag 11 april was er een dressuurwedstrijd voor 
paarden in Haskerhorne, hierbij kamen Jacob 
van der Heide en zijn Amourette voor eerst uit in 
de klasse M1, niet voor niets, 202 punten(!) en 
een 1e prijs. 

Ook zondag 11 april was er een springwedstrijd 
voor pony’s in Sonnega, hier kwam Hannah Kuiper 
met maar liefst 3 pony’s aan de start. Met Stayers-
hof Delight 4 strafpunten in het B-springen. In 
de Klasse L-springen startte zij eerst met Fast & 
Furious, een foutloos parcours en de barrage in 
een tijd van 31,51 seconden, goed voor een 4e 
prijs, daarna zadelde zij Conchita, ook een fout-
loos parcours en de barrage in een tijd van 33,04 
seconden en een 5e prijs.

Zaterdag 17 april werden er in Harich pony-
wedstrijden verreden, de eerste outdoor wedstrijd 
van dit seizoen, veel ponyruiters deden hier aan mee.

Dressuur:
In de B-dressuur, klasse A/B pony’s kwam Yara 
de Vries aan de start met Fleurtje, 188 punten. 
Ook reed Garina Algra met Daisy een nette proef, 
184 punten. Ook in de B-dressuur maar dan klasse 
C-pony’s startte Sybrich Wijnsma met Silver-
dream, beide proeven goed voor 183 punten. De 
L1-dressuur startten diverse combinaties, bij de 
klasse A/B pony’s kwam Gerbrich Bosma met 
Silverstone aan de start, 2 mooie proeven, eerste 
proef maar liefst 198 punten en de tweede proef 
186 punten, beide de 1e prijs en maar liefst 3 
winstpunten, ook in deze klasse kwam Yara de 
Vries met Speedy aan de start, eerste proef 186 
punten en de tweede proef 182 punten en een 2e 
prijs. In de klasse D-pony’s zadelde Iris Hoekstra 
haar pony Nacara, 180 punten en in de klasse 
E-pony’s kwam Anna Strikwerda met Tamonda 
aan de start, eerste proef 189 punten en een 4e 
prijs en de tweede proef 188 punten.

Springen:
In de klasse A/B pony’s kwam Yara de Vries met 
Fleurtje aan de start, eerste parcours BB-springen,  
foutloos met een stijl van 48 en een 1e prijs en 
tweede parcours B-springen, foutloos met een 
stijl van 47 en de 1e prijs. Ook Garina Algera 
kwam met Daisy aan de start met het B-springen, 
een mooie foutloze rit met een stijl van 41,5. Bij 
de D/E-pony’s kwam Anna Strikwerda met 
Tamonda aan de start, een foutloze rit met een 
stijl van 50 punten en een 2e prijs.

Zondag 18 april ging Maaike Tolsma met Toscar 
de Afsluitdijk over om in Anna Paulowna aan de 
start te verschijnen in de M1-dressuur, hierbij 
behaalden zij 180 punten.

Pingjum - Annamarie Wietsma ging op 14 april 
naar Warga om daar met Samyra v/d Binnenvelder 
uit te komen in de klasse L2. Zij won 2 maal een 
7e prijs met 185 en 187 punten goed voor 2 winst-
punten. Bobbie Ydema kwam uit in de klasse Z2 
met Parlein, in de 1e proef werd de 3e prijs ge-
wonnen met 201 punten en in de 2e proef de 2e 
prijs met 204 punten 1 winstpunt. 

Sanna Snijders ging met Merlijn zaterdag 17 april 
naar Hippolytushoef om daar uit te komen in de 
klasse L2 cat.D. Zij ging met twee 1e prijzen 
naar huis met 193 en 194 punten 2 winstpunten. 
Annemarie Wietsma kwam uit met Schelte-
Evert K in de klasse M1. Zij reed 2 winstpunten 
bijelkaar met 189 en 191 punten.

Zondag 18 april j.l. ging Louise Nieuwenhuis 
met Sieuwke fan Lutke Peinjum naar Anna  
Palowna om daar uit te komen in de klasse L2 
dressuur. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 
189 punten en in de 2e proef ook een 1e prijs 
met 188 punten samen 2 winstpunten erbij. Dit 
was een mooie afsluiter van de klasse L2!

Juliën Beersma ging zaterdag 24 april naar 
Koudum om met Nabuco uit te komen in de 
klasse Z2. In de 1e proef won hij de 3e prijs met 
215 punten  en in de 2e proef de 1e prijs met 212 
punten samen weer 2 winstpunten. Met Valentina 
won Juliën de 5e prijs in de klasse L2 met 186 
punten 1 winstpunt.

Reduzum - Op zaterdagmorgen 17 april is de 
tweede bekerwedstrijd gevist van HSV de 
Voorn(Harlingen), HSV De Deinende Dobber 
(St.Annaparochie)en HSV Ons Genoegen (Makkum). 
De vislokatie was de Zwette bij Reduzum. Bij 
aankomst aan de Zwette was het bitterkoud, het 
vroor en de rijp lag op de velden. Toen de zon er 
bij kwam werd het snel aangenamer. Er is veel 
gevangen, hoewel wel veel kleine vis. De bonus-
vissen waren de brasems, wie deze wist te vangen 
steeg al snel in het klassement. 

De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1.  J de Vries 9460 gram
2.  H. Nauta 5700 gram
3.  B. Altena 3980 gram
4.  K. Bakker 3440 gram
5.  I. Idzenga 3360 gram
6.  P. Roedema 2300 gram
7.  F. van Duinen 2100 gram

8.  F. Temme 2020 gram
9.  G. de Lange 1940 gram
10.  J.R. den Boer 1440 gram
11.  J. Wijbenga 1340 gram
12.  S. Kloostra 320 gram

B-klasse:
1. T. Steputat 5080 gram
2.  T. Wielinga 2760 gram
3.  W. Bakker 1980 gram
4.  J. Gerritsma 1140 gram
5.  J. Meilink 800 gram
6.  F. Steputat-Cuperus 720 gram
7.  T. Landskroon 680 gram
8.  J. vd Laag 540 gram
9.  S. Feenstra 340 gram
10.  R. de Jong 40 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag 
1 mei in de Bonkevaart bij Leeuwarden. U dient 
om 06.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. 

PSV de Halsbânruters

Tweede bekerwedstrijd vissen
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HVO en GVO op IIS
Makkum - IIS (It Iepen Stee) zet in op enkele 
speerpunten. We zijn een actieve openbare school. 
We vinden drie talen (Nederlands, Engels, Fries) 
belangrijk. Daar steken we met elkaar veel tijd en 
energie in. De leerlingen van IIS kunnen verder hun 
kennis, vaardigheden en creativiteit in vieringen en 
projecten vormgeven. Die ontwikkeling hebben we 
dit schooljaar ingezet. De resultaten zijn de moeite 
waard. We gaan daar dus mee door. Dat we een 
actieve openbare school zijn betekent, dat we actief 
aandacht besteden aan verschillen in levensbe-
schouwelijke en maatschappelijke waarden in de 
Nederlandse samenleving. De ouders van onze school 
geven aan dat zij dat belangrijk vinden. Daarom steken 
we meer tijd en energie in bijvoorbeeld humanistisch 
en godsdienstig vormingsonderwijs. Tot nu toe werd 
godsdienstig vormingsonderwijs gegeven in groep 
7 en 8. Na de zomervakantie geven we humanistisch 
en godsdienstig vormingsonderwijs in de groepen 
5, 6, 7 en 8. Voor deze vormingsgebieden trekken 
we ‘vakleerkrachten’ aan. Voor humanistisch vormings-
onderwijs hebben we dat al voor elkaar. Dat geldt 
nog niet voor het godsdienstig vormingsonderwijs. 
Chris Meynen, die dit onderwijs jarenlang in groep 
7 en 8 heeft verzorgd, heeft aangegeven het tijd te 
vinden om te stoppen. Dat betekent, dat we in over-
leg met de protes-tantse gemeente in Makkum op 
zoek zijn naar een bevoegde leerkracht voor het 
geven van godsdienstig vormingsonderwijs in de 
groepen 5, 67, en 8.

Dit artikeltje is bedoeld om u te informeren over 
wat op IIS gebeurt. Maar als u denkt, dat u het 
godsdienstig vormingsonderwijs op IIS zou willen 
en kunnen geven, dan komen we graag in contact 
met u. Een briefje of een telefoontje volstaat.

CBS De Ark doet mee aan de Grote Rekendag
‘ruimte’ voor 22 kinderen in de auto van juf  Letty

Makkum - De Grote Rekendag op woensdag 21 
april j.l. stond in het teken van meten met en aan 
het eigen lijf. Hoeveel kinderen van groep 8 passen 
er bijvoorbeeld in de auto van juf Letty? Maakt 
natuurlijk wel verschil of het kinderen van groep 8 
zijn of kleuters. Met andere woorden welke maat 
gebruik je. De kinderen van groep 8 hebben in de 
sprothal geoefend en zij dachten dat er wel 26    
kinderen in de auto pasten. Juf Letty nam achter het 

stuur plaats en toen waren de leerlingen aan de 
beurt. Keurig uitgedacht werd de auto een voor een 
gevuld. De teller bleef steken op 18. Maar boven de 
hoofden van de kinderen was nog ruimte. Door de 
geopende ramen konden nog drie kleuters naar  
binnen worden geschoven En zo was de auto 
gevuld met 22 mensen. Na dit festijn gingen de 
groepen in hun eigen lokaal met allerlei meetactivi-
teiten aan de slag. 
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm  2006    12950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm   2006    12845,-

VW Sharan Automaat,zwart,airco,84dkm    2003    11950,-  

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004     9950,-

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit, 72 dkm    2003     5950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000     4750,-

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd  2002     4650,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999     2250,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996     1850,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993     1495,-

Peugeot 106 Kid,3 drs,nwe apk,125dkm    1995     1495,-

Grijs kenteken;

Fiat Dobló Cargo 1.9jtd,grijsmett,98dkm  2002    3450,-

Renault Scenic 1.6-16v
Grijsmett,Expres.luxe,Airco-ecc, 
cruisecontr.,Radio-cd,el.rmn,cpv
Trekhaak,mistl.voor
78 dkm  bj 2004

Nu  9950,-
uniGar Horjus

 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 
www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

Zaterdag 8 mei a.s. van 9.30 - 16.00 uur
in k.c. 'Het Anker' Buren 15 te Makkum

Entree:  1.- / kinderen tot 12 jaar gratis

Met uw entreebewijs maakt u kans op een 
etentje voor 2 personen te besteden bij

De opbrengst is voor: 1. Project Footprints (Zuid Afrika)
 2. Eigen kerkenwerk

Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door: Autorijschool A. Poog Makkum

ROMMELMARKT Competitie Kaatsverenging 
Makkum begint weer
 
Makkum - Kaatsvereniging Makkum laat weten 
dat de competities voor zowel de jeugd (zijn 
afgelopen maandag 3 mei al begonnen) als de 
Dames en Heren weer van start gaan.

Programma: Donderdag (!) 6 mei, 19.00 uur.
Heren 14 jaar en ouder.
Vervolgens iedere woensdag.

Donderdag 6 mei, 19.00 uur.
Dames 14 jaar en ouder.
Vervolgens om 19.30 uur na de Dames training.
  
Donderdag 6 mei, 19.15 uur.  
Introductiekaatsen voor volwassen.

Opgeven via opgavenformulier uit het kaatsboekje. 
Voor meer informatie zie ons programmaboekje 
en www.kv-makkum.nl. Opgeven voor de compe-
tities is uitsluitend mogelijk middels een volledig 
ingevuld opgavenformulier, welke bij het pro-
grammaboekje is gevoegd. Introductiekaatsers: aan-
melden bij Elly Otten, Lieuwkemastr. 14. Tel. 231915
Heren / Dames uiterlijk woensdag 5 mei bij resp. 
Sjirk Rolsma en Geartsje Haijtema.

De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt 
plaats op zondag 9 mei. Deze Oeds van Dijk 
Ledenpartij is voor Heren en Dames, aanvang: 
11.00 uur. De Schooljeugd, pupillen en welpen 
beginnen om 12.00 uur. Opgeven bij secr. Mieke 
Tilburgs (0515-231377) of in de kantine uiterlijk 
zat. 8 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur.

Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een 
goed en sportief kaatsseizoen toe.

Avondvierdaagse
Makkum – Wij gaan weer van start voor vier 
avonden en wel op 17-18-19 en 20 mei a.s. U kunt 
zich laten inschrijven op: woensdag 12 mei van 
19.00-20.00 uur in de sporthal. Ook is  het mogelijk 
om zich op de startdag 17 mei van 17.45 uur in 
te laten schrijven, alleen dan wordt het inschrijfgeld 
met  0.50 verhoogd. De starttijd is voor de 10 
km. 18.15 uur en 18.25 uur voor de 5 km. 

Voor diegenen die één bepaalde avond niet kunnen 
wandelen, is het mogelijk om deze avond op 
vrijdag 21 mei in te halen, waar alsnog de 
medaille wordt uitgereikt. Het inschrijfgeld voor 
de 4 avonden bedraagt t/m 15 jaar  4.50, 16 jaar 
en ouder  5.00 en voor 1 avond  4.00.

Ook nu geldt nog dat wandelaars van 11 jaar en 
ouder worden verzocht de 10 km te wandelen. 
Als er problemen zijn, dan kunt u zich altijd 
melden bij één van de commissieleden. Wij wensen 
iedereen heel veel wandelplezier en hopen dat op 
20 mei om ± 20.00 uur op de Kleiweg iedereen 
gezond en wel aanwezig zal zijn. 

Voor informatie wat betreft deze avondvierdaagse 
kunt u altijd terecht op tel. 0515-232259 / 0515-
232145.
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De Lytse Merke 
weer succesvol verlopen

v.l.n.r. Feikje, Johan en Andrea

Pingjum  - Het weekend van 16- en 17 april j.l. 
is weer ‘de Lytse Penjumer Merke’ gehouden. 
Vrijdagavond was er toneel van Penjumer bodem 
met het toneelstuk‘ the Bloody Mary’. Zaterdag 
17 april was het tijd voor het fameuze ‘Tentkaatsen 
in Pingjum’. Nog altijd een ongeëvenaarde kaats-
partij in de feesttent van de familie Van Kammen. 
Met een lijst van 9 partuur konden de heren en 
dames van kaatsvereniging Jan Reitsma een eerste 
opwarmpartij kaatsen in aanloop naar het nieuwe 
seizoen. De kransen werden gesponsord door 
Liesbeth Folkertsma en Elske Klik. Het veld viel 
vanwege het grote podium in de tent wat kleiner 
uit; desondanks werd er weer fanatiek gespeeld 
door de leden van de KV. Het partuur Johan Kwast, 
Andrea de Jong (ingevallen i.v.m blessure van 
Henk Nesse) en Feikje Folkertsma behaalde een 
knappe overwinning op het partuur Andrys Osinga, 
Maaike Osinga en Anne Okkema 5-2 en 6-4. De 
derde prijs werd behaald door het partuur: Reinder 
Huisman, Jeltsje Osinga en Ronald Bartels. In de 
verliezersronde wonnen René Sijbesma, Marije 
Brandsma en Gerrit Harm Folkertsma van het 
partuur Steven Nesse, Theun Folkertsma en Geartsje 
Stegenga. Met de band ‘Impact’ werd de kleine 
Merke weer uitgeswingd. De lente is na dit week-
end in Pingjum definitief aangebroken!

SRV Gebr. de Boer-Partij
 
Exmorra - 30 April j.l. werd de 1e ledenpartij 
van de k.v. Exmorra in 2010 verkaatst. Pluvius 
hield het met een paar spetters voor gezien maar, 
de straffe wind speelde met name de opslagers 
soms parten. Desondanks of mede juist daardoor, 
werd er met veel inzet om de prijzen a.g.d. SRV 
Gebr. de Boer gestreden.

De prijzen werden als volgt verdeeld;
verl. ronde:  
1e  G. Reitsma, D. v.d. Zee, F. Hamstra
2e  J. de Boer, A. Steigenga, G. Willemsen

winn.ronde:  
1e  S. Steigenga, M. Lemstra, H. Koopmans
2e  S. Leyenaar, R. Wiltenburg, M. Yntema
3e  E. Brunia, P. Hannema, T Feenstra

(foto Wieger Arensman)

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Nico Morien v .o .f .
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www .nicomorien .nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Wordt het Oranje Boppe of Oranje Bitter…? 
Koningsprijs unaniem voor Pieter van de Valk

Gaast - De seizoenopener voor “KV Trye yn ien”  
Gaest/Ferwâlde is traditiegetrouw de Koninginnedag-
partij. Ook deze keer was het de vraag hoe komen de 
kaatsers weer op het veld na een lange winterbreak. 
Nou het moet gezegd het viel niet tegen, de spelers 
waren op een enkeling na al weer in een aardige 
vorm gestoken. Dit belooft veel voor het nieuwe 
seizoen Zo’eerste kaatspartij op koninginnedag is 
het altijd afwachten of er veel deelnemers op de 
proppen komen. Er is zo’n dag overal wat te doen/
beleven, maar een fraaie lijst met 8 parturen kon de 
commissie zeer tevreden stellen. 

De eerste omloop wordt meestal het kaf van het koren 
gescheiden. Maar de parturen waren aardig aan elkaar 
gewaagd. Het grootste deel van het spel speelde 
zich af achter de middellijn dat aangeeft dat er direct 
flink op los werd geslagen.Het partuur van Pieter v d 
Valk, Gerard v.d. Wal en Margriet Hoekstra nam het 
op tegen Auke Geert Beman, Herre Stegenga en Tiny 
Hiemstra. Het was een spannende partij met veel 
6-6 aan de telegraaf. Uiteindelijk wonnen Pieter v d 
Valk c.s.  vooral door de snelheid in het tussenspel van 
v.d. Valk en best uitslagwerk van v.d. Wal. 5-3 6-6 
Partuur Sierd Henk Stellingwerf Marieke de Vries 
en Gerben Stellingwerf wonnen met duidelijke over-
macht van Abe Rijgnaald, Lammert Miedema en 
Joke Bakker. Vooral Gerben had gelijk de smaak en 
slag goed te pakken Abe c.s. hadden te weinig weer-
woord tegen het mooie, complete partuur Stellingwerf 
5-2-6-2. Sjoerd Hiemstra, Brenda Drayer en Hielke 
Oosterhuis maakten het Theo Stellingwerf , Marten 
Hoekstra en Joukje Hoestra knap lastig, maar erkenden 
toch hun meerdere in Stellingwerf c.s. die een mooi 
partuur op de lijst hadden met kracht (Stellingwerf) 
tactiek (Marten Hoekstra) en wis op (Joukje). Het 
werd 3-5 6-6 , winst voor Stellingwerf c.s.

Melle de Boer, Wiebren Stellingwerf en Sabine Drayer 
haalde een vrij eenvoudige winst op Jan Stellingwerf, 
Sytse Stellingwerf en Wietske Buma. Het partuur 
Melle c.s. maakte weinig fouten rondom, waar par-
tuur Jan Stellingwerf het hier en daar met de opslag 
lieten liggen. 5-2- 6-4 winst Melle c.s. Maar ook al 
waren de verliezers Oranje Bitter ze mochten zich 
opmaken voor de verliezerronde. Partuur Beman c.s. 
nam het op tegen  Ringnalda c.s. 5-2- 6-2 geeft al 
aan dat ook hier Rignalda c.s. hier geen echte vuist 
kon maken tegen hun opponent. Beman c.s. derhalve 
in de verliezersfinale evenals het partuur Jan 
Stellingwerf die een zwaar bevochten overwinning 
tegen Sjoerd Hiemstra c.s. uit het vuur wisten te 

slepen. Het goed draaiende partuur Hiemstra zag  
na uiteindelijk de vele eersten op 6-6  de winst aan 
zich voorbij gaan. Het sterke perk vooral van 
Stellingwerf c.s. werd beloond met de zege 5-5 4-6

In de winnaarsronde streden Partuur Pieter v.d. Valk 
en S.H. Stellingwerf om de winst en een plaats in 
de finale. Het was een zinderende partij met een 
spectaculair 7e bordje. Waarin Stellingwerf c.s. een 
6-2 achterstand om wisten te zetten in een 6-6 door 
een beste opslag van v.d. Valk om te zetten in een 
dikke keats die later gekeerd werd na nog weer eens 
een wisse opslag van Marieke de Vries. Margriet 
Hoekstra sloeg op voor een keats op de middenlinie, 
het hele perk om waarna de bal de keats niet voorbij 
kwam. Het 7e bordje voor v.d. Valk c.s. Zo gingen 
de borden om en om aan de telegraaf en de uitein-
delijke winst was voor v.d. Valk c.s. De tweede partij 
in de winaarsronde ging tussen Theo Stellingwerf c.s. 
en Melle de Boer c.s. De winst was voor Stellingwerf 
c.s. 5-4-6-2. 

Na een korte pauze was het tijd voor de finales. In 
de verliezersronde Beman c.s. tegen Jan Stellingwerf 
c.s. Met een 2-1 stand aan de telegraaf en 6-6 in 
punten sloeg Beman c.s. een gaatje door een uislag 
van Sytse Stellingwerf te keren voor de kaats 3-1. 
Beslissend?? Maar het partuur met de gebroeders 
Stellingwerf en Wietske Buma gaf niet op en wist 
de stand terug te brengen naar 5-4. Uiteindelijk wist 
door de ‘wisse’opslagen van Tiny Hiemstra de tûke 
hoekjes van Herre en de rust en overzicht van Beman 
dit partuur de winst naar zich toe te trekken 5-4 6-4

De finale in de winnaarsronde ging tussen Pieter v.d. 
Valk c.s. en Theo Stellingwerf c.s. Het partuur v.d. Valk  
kwam vrij eenvoudig een spul om niks voor, maar 
drie kwea opslagen van v.d. Valk en daarop volgend 
de keats niet voorbij geslagen bracht het 3e bordje 
bij Stellingwerf c.s En dat gaf  moed aan het partuur 
Stellingwerf die een tandje bij schakelden en het 
hun opponent lastig en zwaar gingen maken. Ze 
pakten ook het volgende bordje door best opslag-
werk van Joukje Hoekstra; een fraaie zitbal op 6-6. 
De onzekerheid nam toe bij van der Valk en z’n 
maten. Er werd gestreden om elk punt door beide 
parturen. Uiteindelijk kreeg van de Valk het weer 
op de rit met zijn partuur en wist met een twee- 
tal beste opslagen de partijwinst voor zich op te 
eisen 5-5 6-4. De koningsprijs die aan deze partij 
verbonden is ging met unanieme stemmen naar 
Pieter van der Valk. 

* v.l.n.r. P.v.d.Valk (K), Margriet Hoekstra en Gerard v.d.Wal
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voetbal - Makkum veilig na ruime winst op Balk
Makkum - Er was afgelopen zaterdag sprake 
van een bijzondere wedstrijd op het zonovergoten 
sportpark ‘De Braak’ in Makkum. Na 64 jaar 
competitievoetbal speelde het eerste elftal voor 
het laatst een thuiswedstrijd op gras. Als alles 
volgens planning verloopt zal de eerste competitie-
wedstrijd van het nieuwe seizoen gespeeld worden 
op een deze zomer aan te leggen kunstgrasveld. 
Nog op echt gras speelde Makkum zaterdag een 
prima wedstrijd en stelde op eigen kracht het 
derdeklasserschap veilig door een verdiende 4-1 
overwinning op het sterke Balk. Met nog 1 wed-
strijd te spelen bedraagt de voorsprong op de 
nummer voorlaatst 4 punten waardoor er voor 
Makkum volgende week in Sexbierum, behalve 
de eer, niets meer op het spel staat. Het contrast 
met de wedstrijd een week eerder tegen Mulier 
kon bijna niet groter zijn. Waar de ploeg in 
Witmarsum in een zeer matige partij voetbal 
vrijwel geen fatsoenlijke aanval op de mat legde 
genoten de vele toeschouwers zaterdag van een 
90 minuten lang voor elke meter strijdende en 
heel aardig voetballende thuisploeg. 

Onbetwist hoogtepunt van de middag was het 
vierde doelpunt van Makkum na zo’n 20 minuten 
spelen in de tweede helft. Na matig wegwerken 
door Balk nam aanvoerder Jelle Hiemstra, die 
zijn laatste thuiswedstrijd voor Makkum speelde 
en een patent lijkt te hebben op mooie doelpunten, 
afscheid van het thuispubliek met een juweel van 
een treffer. Vanaf dertig meter schoot Hiemstra 
de bal ineens, uit de lucht, met binnenkantje links 
op fantastische wijze in de verlaten Balkster goal. 
Onder applaus van de supporters verliet Hiemstra 
even later licht geblesseerd het veld. Het was de 
derde en laatste wissel van Makkum. Nadat spits 
Feike Melchers al na een minuut of 10 spelen 
geblesseerd afhaakte moest zijn vervanger Jesse 
Adema in de tweede helft, na een ongelukkige 

botsing, ook al naar de kant gedragen worden. 
Alle wissels deerden de thuisploeg niet. Het was 
zo’n wedstrijd die elke ploeg wel eens speelt en 
waarin alles meezat. Dat was niet in de laatste 
plaats te danken aan de voorbeeldige wedstrijd-
instelling van de ploeg waarbij geen speler ver-
zaakte. De verdediging onder leiding van de weer 
prima spelende Piter Genee stond pal, de midden-
velders wonnen de slag op het middenveld ter-
wijl de spitsen niet erg gelukkig speelden maar 
wel handenbindertjes bleken voor de verdediging 
van Balk. Dat de slag op het middenveld werd 
gewonnen bleek alleen al uit het unieke feit dat 
alle 4 middenvelders van de thuisclub tot scoren 
wisten te komen. Nadat Balk furieus uit de start-
blokken was gekomen en al een keer van afstand 
de paal had geraakt was het linkshalf Bouke de 
Vries die het bal voor Makkum opende. Vanaf 
eigen helft had De Vries, na een splijtende pass 
van Jan Hiemstra, vrije doorgang op de Balkster 
goalie en schoot beheerst raak. De technisch 
vaardige gasten, nog strijdend voor de derde 
plaats die recht geeft op deelname aan de nacom-
petitie, gingen op zoek naar de gelijkmaker maar 
het was de thuisploeg die in de omschakeling 
keer op keer gevaarlijker was en dat gedurende 
de hele wedstrijd ook bleef. Nu had het doelpunt 
van Jan Hiemstra op het halfuur spelen weinig 
met een snelle omschakeling te maken. Na bal-
verlies aan Balkster kant besloot Hiemstra het 
maar eens van afstand te proberen en vanaf ruim 
25 meter schoot de goed spelende rechtshalf met 
dank aan de blunderende doelman van Balk de 
2-0 binnen. 

Het spelbeeld veranderde in de tweede helft 
nauwelijks. Balk probeerde met man en macht 
de aansluittreffer te forceren maar Makkum bleef 
dreigender en de 3-0 na een kwartier spelen kwam 
dan ook niet als een verrassing. Een 3 tegen 2 

situatie werd keurig uitgespeeld en ditmaal was 
het Lennart Adema die aan het eind van de aanval 
stond en beheerst afrondde. En toen 10 minuten 
later Jelle Hiemstra de 4-0 aantekende vergat de 
dolblije trainer Sjouke de Bos even de regeltjes 
en vierde midden in het veld samen met zijn 
spelers het prachtige doelpunt van zijn aanvoerder 
in de wetenschap dat zijn ploeg zich veilig had 
gespeeld. Dat Makkum in de slotfase nog een 
tegentreffer moest incasseren kon de pret niet 
meer drukken. 

Ook voor De Bos was het zijn laatste thuis-
wedstrijd in dienst van Makkum en de ontlading 
tijdens en na afloop van de wedstrijd was logisch 
en terecht. In 3 jaar tijd heeft De Bos niet alleen 
gezorgd voor promotie naar de derde klas, tevens 
is hij er in geslaagd een zeer jonge en talentvolle 
ploeg neer te zetten en voor de derde klasse te 
behouden. Dat ging met vallen en opstaan maar 
het eindresultaat is zonder twijfel positief. Gezien 
het vertrek van De Bos is het te hopen dat het 
bestuur er in slaagt het contract met assistent-
trainer Herman Nota, die een groot aandeel heeft 
gehad in het succes en de jonge ploeg door en 
door kent, te verlengen. Ook zonder aanvoerder 
Hiemstra staat er een ploeg die moeiteloos in de 
derde klasse moet kunnen meedraaien. Daarbij 
moet worden aangetekend dat de selectie smal is 
en er van onderaf geen enkele aanvoer is. Er zijn 
dit seizoen voor het eerst in jaren geen A-junioren 
terwijl het tweede elftal voor een groot deel 
bestaat uit oud eerste elftal voetballers. 

Datzelfde ‘tweede’ deed afgelopen zaterdag hele 
slechte zaken door de thuiswedstrijd tegen het 
laaggeklasseerde DWP met 1-1 gelijk te spelen 
waardoor het de koppositie op de voorlaatste 
speeldag verspeelde en directe promotie niet 
meer in eigen hand heeft. 

voetbal - Verlies Makkum in Witmarsum
Witmarsum - Door een 2-1 nederlaag in de derby 
tegen Mulier is het eerste elftal van de voetbal-
vereniging Makkum nog altijd niet zeker dat het 
ook volgend seizoen mag uitkomen in de derde 
klasse. Twee wedstrijden voor het einde van de 
competitie heeft de ploeg van trainer Sjouke de 
Bos 4 punten voorsprong op het als een na laatst 
geklasseerde Joure. De ploeg die aan het eind 
van het seizoen die positie inneemt speelt 
nacompetitie om degradatie te voorkomen. Voor-
deel voor Makkum is dat Joure het komende 
zaterdag in Idskenhuizen moet opnemen tegen 
VVI dat al zeker is van promotie naar de tweede-
klas maar met het eveneens al gepromoveerde 
Zeerobben nog strijdt om het kampioenschap. 
Mocht VVI de wedstrijd tegen Joure winnen dan 
is Makkum, ongeacht het eigen resultaat komende 
zaterdag, zeker van lijfsbehoud. 

De nederlaag tegen Mulier was niet verrassend. 
Al sinds het seizoen 1996/1997 - trainer destijds: 
Wieger Sinnema - wist Makkum niet meer in 
Witmarsum te winnen. De manier waarop zaterdag 
werd verloren deed extra pijn. Net nadat de ploeg, 
na een 1-0 achterstand bij rust (kopbal Herman 
Sprik), door een wonderschone treffer van Feike 
Melchers op gelijke hoogte was gekomen en het 

momentum van de wedstrijd voor het eerst en het 
laatst even bij de gasten lag, gaf Makkum de wed-
strijd binnen 5 minuten op een wel heel erg knul-
lige manier weer uit handen. Een lange haal van 
achteruit was een simpele prooi voor de verdediging 
van Makkum. Met Roland Burger in de achter-
volging speelde rechtsback Stefan Kooistra de 
bal echter veel te zacht terug op keeper Nota 
waarna Burger simpel kon afronden. Het bleek 
de beslissing in de wedstrijd. Makkum drong na 
de achterstand nog wel aan maar het achterover 
leunende Mulier liet de gasten rustig komen en 
was in het resterende deel van de wedstrijd via 
snelle counters een stuk gevaarlijker dan de 
onsamenhangend spelende gasten. 

Met de 3 doelpunten en het redelijke spel in het 
eerste kwartier na rust, zijn de hoogtepunten van 
de armoedige wedstrijd wel beschreven. Wat beide 
ploegen de vele toeschouwers met name de eerste 
45 minuten op de knollentuin in Witmarsum voor-
schotelden was van een bedenkelijk niveau. Het 
zeer povere spel van beide elftallen deed bij tijd en 
wijle pijn aan de ogen en dat was zeker niet alleen 
te wijten aan het slechte veld. Zonder twijfel en 
zonder enige concurrentie was de jonge, prima 
fluitende scheidsrechter Schaper met afstand de 

beste man van het veld. 
Waar het jonge Makkum 1 nog alle zeilen zal 
moeten bijzetten om de competitie tot een goed 
einde te brengen lijkt aan de successtory van de 
oude garde dit seizoen maar geen einde te 
komen. Nadat het tweede elftal midweeks, na 
een zenuwslopende penaltyserie de halve finale 
van de beker bereikte, won de ploeg afgelopen 
zaterdag dankzij doelpunten van de oude krijgers 
Gerard Roorda (tweemaal), Reimo Tjeerdema 
en Andries Smink ook nog eens met 0-4 van 
Drachtster Boys. Op donderdag 6 mei speelt de 
ploeg in de halve finale thuis tegen het in de 
hoofdklasse uitkomende Oranje Nassau uit 
Groningen. Met net als het eerste elftal nog 2 
wedstrijden te gaan is het bovendien op doelsaldo 
koploper in de tweede klasse. 

Aanstaande zaterdag spelen zowel Makkum 1 
als 2 een thuiswedstrijd. Makkum 2 speelt om 
12.30 uur tegen DWP terwijl Makkum 1 op het 
gebruikelijke tijdstip van 14.30 uur aftrapt tegen 
Balk dat afgelopen zaterdag met 1-3 verloor van 
Zeerobben. Gezien alle belangen deze middag is 
de verwachting dat sportpark De Braak voor  
het eerst sinds lange tijd weer eens uitverkocht 
zal zijn.
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V.V. Makkum
vrijdag 7 mei
Makkum C2  - SDS C2     19.00 uur

zaterdag  8 mei   
AVC 1   - Makkum 1     14.30 uur
Nijland 2     - Makkum 2      12.45 uur
Makkum 3     - Balk 3         12.45 uur
Oudehaske 5   - Makkum 4       12.30 uur
Oosterlittens B1 - Makkum B1     12.00 uur
Workum C1    - Makkum C1     11.00 uur
Makkum D4M   - Leeuwarden D5M 11.30 uur
GAVC F2     - Makkum F1     9.00 uur

dinsdag 11 Mei
Oosterlittens E3 - Makkum E4    18.45 uur   

woensdag 12 mei
Makkum F1  - CVVO F2       18.45 uur  

TE KOOP

Klipperstraat 4
MAKKUM

Tussenwoning 
met aanbouw, berging en diepe, 
zonnige 
achtertuin.

Vraagprijs:
e 129.000,00 k.k.

Voetbalprogramma

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 ver-
spreidingsgebied 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 18, 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

Colofon

TE KOOP

Zoekertje

Draagbare tv zwart mt. 35 x 35  30.-, 
tel. 06-15416043

Eiken geoliede tafel 160 x 90 cm pr.n.o.t.k., 
tel. 0515-231365

Wegens over compleet 1 paar Roei peddels met 
haak ogom; 1 Zaansklokje, tel. 0515-852795
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TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 

opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648

of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

AANGEBODEN

GARAGE-VERKOOP

TE HUUR

GEVONDEN

Zoekertje

TV kastje grijs h-b-d- 75–63-50  20.-, 
tel. 06-15416043

Z.g.a.n. Vissersparaplu/sol. is helemaal niet 
gebruikt  15,-, tel. 06-12645853

Klusjesman in Makkum, tel. 06-20247701

Klusjesman voor tuinwerk, laminaatvloeren, 
schilder- tegel- badkamer en keuken werk, 
tel. 06-19876628

I.v.m. verhuizing diverse spullen voor kleine prijsjes 
a.s. zaterdag 8 mei van 09.00-12.00 uur. Adres: 
Wunsstelling 25, Makkum
 

Zit- slaapkamer volledig gestoffeerd ev. ingericht 
 200.- p.m., tel. 06-19876628

Op de Haitsmaleane tijdens het weekend Mouton-
bike, tel. 0515 – 23 24 13

Twirre derde in Fries Kampioenschap

Lemmer – Op de wateren rond Lemmer werd 
zaterdag gestreden om het Fries Kampioenschap 
Sloeproeien. Naast het herenteam van de Zeesteeg 
verscheen ook de Twirre aan de start. Zij wilden 
hun titel van vorig jaar verdedigen en moesten 
samen met hun grote concurrenten van de Orkaan 
starten. De Harlingers pakten na de start de kop 
maar de Twirre kon op een enkele meter mooi 
volgen en zette de sloep er na zo’n 5 kilometer 
naast en voorbij. Na ronding van het eilandje in 
de Groote Brekken kwamen de ouwe Seunen 
nog even langszij maar daarna bouwde de Twirre 
een kleine voorsprong op. Dat ging overigens 
maar met centimeters per slag. De Zeesteeg was 
achter in het veld gestart en het duurde een 
poosje voordat zij zich konden optrekken aan de 
overige sloepen. De startvolgorde was namelijk 
enigszins merkwaardig waardoor de snellere 
sloepen al eerder waren vertrokken en zo een gat 
in het wedstrijdveld trokken. Vanaf de Brekken 
doken de sloepen de poldervaarten tussen Lemmer 
en Sloten in. Dit ondiepere water kostte veel 

kracht omdat de roeiers ook de zuiging door de 
boot moesten overwinnen en gemiddeld zakt de 
snelheid met zo’n 10%. De strijd tussen de 
Orkaan en Twirre ging echter onverminderd door. 
Beide teams hielden elkaar in het zicht waardoor 
men vol op de pen bleef roeien. Via het Brande-
meer kwamen de in totaal 35 sloepen weer op de 
Brekken uit en werd er in hoog tempo naar de 
finish geroeid. De Zeesteeg klokte 2’11”16, een 
knappe tijd temeer er door omstandigheden met 
een aantal invallers moest worden geroeid. De 
Twirre finishte na 2’08”09, ruim 5 minuten sneller 
dan 2009. De Orkaan bereikte na 2’09”49 de finish, 
een geweldige tijd bleek later bij de prijsuitslag. 
Het Fries Kampioenschap eindigde als volgt: 
1. Orkaan, 124.3 watt, 2. Arad, 120,5 watt, 3. 
Twirre, 114,8 watt, 4. Grutte Bear 114.4 watt. De 
Zeesteeg eindigde als 6e in de Hoofdklasse en 
werd 25e algemeen. De eerstvolgende wedstrijd 
is de Koninginnerace van Harlingen naar Terschelling. 
Daags na Hemelvaart starten 130 sloepen voor 
een race over 34 kilometer.


