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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
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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Karakteristieke, gezellige, goed onderhouden 
woning, rustig gelegen in centrum met o.a. 3 slaap-

kamers, tuin met achterom, 70 m² eigen grond.
Vraagprijs € 138.500,- k.k.

Makkum, Slotmakersstraat 4

Makkum - In 2006 is het bedrijf Inprotech naar 
Makkum gekomen. Inmiddels heeft het bedrijf 
25 mensen in dienst. Er wordt wereldwijd in de 
farmaceutische en voedingsmiddelen branche 
gewerkt. Gelukkig zijn er met bedrijven in de 
zuivelindustrie vaste contracten en op deze 
manier heeft het bedrijf wel enigszins last gehad 
van de recessie, maar gelukkig trekt het nu weer 
aan. Al moet er wel hard gewerkt worden om 
opdrachten binnen te halen. Volgens één van de 
directieleden Kees Jaspers is dit geen bezwaar. 
Momenteel wordt er in Duitsland met 14 man 
gewerkt aan een project. Als er elders in de 
wereld een beroep op Inprotech gedaan wordt is 
dit vaak voor de montage begeleiding. Bijna alle 
werk wat het bedrijf uitvoert is in Roestvrij staal. 

Inprotech is een erkend leerbedrijf en heeft 
gecertificeerde lassers in dienst. Ze werken met 
een eigen opleidingsverhaal en zijn tevens stage 
adres voor jongeren. Telkens weer blijkt dat de 
huidige scholing erg breed is en veel scholen niet 
praktijk gericht zijn. Met de open dag hoopt het 
bedrijf jongeren enthousiast te maken voor een 

technische opleiding. De jongeren die de open 
dag bezochten mochten een pennenbak in elkaar 
lassen. Ook veel ouderen die interesse hebben in 
de technische ontwikkelingen kwamen graag 
een kijkje nemen op de open dag. Werken bij een 
bedrijf als Inprotech geeft veel mogelijkheden. 
De ervaren mensen gaan regelmatig naar het 
buitenland. Vroeger was dit wel eens een pro-
bleem. Lang van huis vond niet iedereen leuk en 
vaak vooral de thuisblijvers niet. Nu met de 
mobiele telefoon en de computer is dagelijks 
contact met thuis mogelijk. Een veelzijdig 
bedrijf met allerlei mogelijkheden. Het ruime 
bedrijfspand  met kantoren en werkplaats is 
gevestigd op een A-lokatie in Makkum.

De kiker op...De kiker op...De kiker op...
       Open dag Inprotech 
‘Uw partner in de procestechniek’ groot succes  

Houtmolen  3A  
8754 GJ Makkum 

tel. 0515 – 23 00 02



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 23 juni 2010

Kerkdiensten   
zondag 27 juni   
           
Van Doniakerk  9.30 uur ds. J. van Olffen, H.A.

R.K. kerk 9.30 uur Zomerviering 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. F. Visser-v. Enkhuizen, Tsjinst Oer it Wetter te Nijhuizum
           
Recreatiedienst Holle Poarte 
9.30 uur ingang piramide, Dhr. G. Hiemstra, m.m.v. E. van Wijk viool                     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281       
                         
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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 O.Y. Hoekstra, 
Ds. Touwenlaan 1, Makkum. tel. 0515-232380                                          
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen – 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
            
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

Info Familieberichten

Onbeschrijfelijk
Ons vlindertje, ons wondertje, 

ons allesje is weg.
Waarom………

Alice Tinie Kramer
Geboren 5 februari 2009       
Overleden 18 juni 2010

Andries Kramer & Ylva Ruiter

Weersterweg 2, 8754 JD  Makkum.

De begrafenis van Alice heeft vandaag, woensdag 
23 juni, in besloten kring plaatsgevonden te Makkum.

     

Alice,
Je tijd hier gegeven
even,
en ook even
hebben we je gekend.

Ylva, Andries en tante Feikje, heel veel sterkte 
toegewenst met het verwerken van dit grote 
verlies.

Simon, Sabina en Armin 

Nooit meer met heit op de trekker...
Nooit meer met mem naar de hynders...

Alice Kramer
Geboren * 5 februari 2009 
Overleden  18 juni 2010

Dag lieve Alice, we zullen je missen.

Miranda en Marcel
Hanneke, Harm en Yde
Jitske en Cor
Anja
Attie en Hans
Jelly en Bauke
Wieke en Jacobus
Anita, Gerard en Ele-Sietse
Loltje, Eise en Jan-Bauke
Anneke en Douwe
Marjo en Tiemen

Er is een lief engeltje
Hoog boven ons hoofd
We zullen haar niet vergeten
Dat hebben we beloofd.

Alice Kramer
Geboren * 5 februari 2009 
Overleden  18 juni 2010

Alle stalgenoten van Stoeterij Beijema State

Ongewild en onverwacht
Niemand had dit gedacht
Rust zacht,  

lieve Alice
Ylva, Andries en familie, 

heel veel sterkte toegewenst.

Cor & Geertje
Bouwe & Ria
Margreet, Laurens & Richard
Ronny, Ellen & Femke
Claudia, Marc, Erwin & Debby
Sabina, Simon & Armin

Stil zijn we nadat door een noodlottig ongeval 
is overleden ons buurmeisje

Alice
Lief dochtertje van Andries & Ylva.
We wensen Andries & Ylva en de naaste familie 
heel veel sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Fam. Bosma Fam. de Witte
Fam. Elgersma Mevr. Attema - de Vries

Zo klein, zo fijn,
Zo volmaakt,
Al zoveel harten geraakt.
 
Het echte leven,
Is jou niet gegeven,
Wij hopen dat jij je plaats vindt,
Ga nu maar gauw lief sterrekind.

 
Dag lieve Alice

Lieve Ylva en Andries, we zijn diep geraakt 
door het verlies van jullie lieve kleine Alice.
 
Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig 
wat we kunnen zeggen..
 
We wensen jullie heel veel sterkte om dit verlies 
te dragen. We denken aan jullie.

Meiden van de pufclub
Klaske Yvonne Sjaan Mariëlle 
Natascha Rita Wiesje Inoek 
Jantina Esther Trui

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze 
lieve broer, zwager en oom

Wisse Groen
* Makkum, 23 april 1936       
 Leeuwarden, 21 juni 2010 

Koop en Gerrie
Annelies en Jan
Marcel en Julia
Ingrid
en kinderen

Corr.adres: Mannagras 18, 8935 RV Leeuwarden

Wij kregen het vreselijke bericht dat het dochtertje 
van ons ere-lid Ylva op tragische wijze om het 
leven is gekomen..
 
Intens verdrietig zijn wij dat

Alice Tinie
 
veel te vroeg gemist moet worden!
Wij wensen Andries, Ylva en de familie heel 
veel sterkte en kracht toe.
 

Het bestuur van 
Paardensportvereniging 'Lyts Bigjin',
Sandra Ingeborg de Vries
Anneke Kamstra
Maria Douma
Froukje Cnossen 
en namens al onze leden.
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Familieberichten

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zomervla, 1 liter..................................................1.59

Goudse Kaas Extra Belegen, 500 gram.............................4.75

Chorizo Worst..........................per pakje 25 cent korting

Unox Knaks, 400 gram..............................................99 cent

Doree Aardappels, zak 3 kilo.........................................nu 2.99

Sperziebonen, 500 gram....................................................1.79

E.V.D. Rijstwafels, pak à 10 stuks..............................39 cent

E.V.D. Koffiepads, pak à 36 stuks.............................voor 1.99

Aanbiedingen geldig van do. 24/6 t.e.m. wo. 30/6

Profiteer van 24 t/m 26 juni
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Entrecôte
100 gram 1,69
Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarencombi
100 gram Biefstukworst + 

100 gram Boterhamworst                samen    2,89
Salade van de Week

Selderij Salade
100 gram 1,09
Specialiteit van de week

Ardenner Filetsteak
100 gram 1,45

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat ze voor ons 
heeft betekend, laten wij u weten, dat na een 
werkzaam leven naar haar Heer en Heiland is 
gegaan, ús mem, beppe en oerbeppe

Sjoukje van der Laan
* 5 augustus 1920  21 juni 2010
   Makkum    Makkum

Weduwe van Reinder Broersma 
 28 januari 1952

en van Leendert Nieuwpoort 
 30 november 1979

 Makkum: Grietje en Wiebe
  Wijnand 

 Makkum: Tjammie en Gerrit

 Heerenveen: Reini en Appie

  beppe- en oerbeppesizzers.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op vrijdag 
25 juni om 14.00 uur in de 'Van Doniakerk' aan 
de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: 
Klipperstraat 62, 8754 AW Makkum
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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  JUNI
 Droog roergebakken
 Kip Kerrie
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

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

Gezondheidscentrum Makkum met twee nieuwe huisartsen

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is 
Richard Smit. Ik ben 34 jaar en geboren in Heeren-
veen. Mijn artsenopleiding heb ik in Groningen 
gevolgd, inmiddels ben ik nu 4 jaar werkzaam als 
huisarts. Sinds een jaar werk ik met veel plezier in 
Friesland. Back to the roots, tracht ik mijn woordje 
Fries weer op te pakken. Als trotse vader van 3 
kinderen breng ik graag tijd door met mijn gezin. 
Daarnaast vind ik het beoefenen van duursporten 
als racefietsen/hardlopen en zwemmen heerlijk 
om te doen. Een bioscoopje  pakken, gezellig uit 
eten of lekker borrelen met vrienden zijn dingen 
waar ik mede van geniet. Ik kijk uit naar een 
plezierige tijd in Makkum!

Graag wil ik mij als nieuwe dokter in Makkum 
even voorstellen. Mijn naam is Marieke van 
Koningsbruggen-Blokzijl, opgegroeid in Arnhem, 
gestudeerd aan de VU in Amsterdam. In 2003 
verruilde ik Amsterdam voor Sneek om in het 
Antonius Ziekenhuis de opleiding tot tropenarts 
te gaan doen. Echter van een Afrikaans avontuur 
kwam het tot op heden niet. Inmiddels ben ik 
getrouwd en moeder van 3 jonge kinderen. Sinds 
2009 ben ik huisarts. Als er naast werk en de 
kinderen nog tijd over is, dan vind ik het leuk om 
piano te spelen, te tennissen, of te zeilen. Ook 
houd ik van hardlopen en ben ik altijd in voor 
een goed gesprek.

Makkum - Zoals bekend zullen er per 1 juli andere huisartsen werken in de praktijk van dokter 
Steenhuizen. Dokter Smit zal 2 dagen in de week werken en dokter van Koningsbruggen zal 2,5 dag 
werken. De eerste maanden werken zij op de praktijk aan de Touwenlaan / Klipperstraat. Over enige 
tijd zullen zij samen met dokter Dierick gaan werken in het gezondheidscentrum dat gebouwd gaat 
worden aan de Touwenlaan. Voor de patienten van dokter Steenhuizen is het natuurlijk erg belangerijk 
te weten wie de dokters zijn die dokter Steenhuizen opvolgen. Vandaar dat dokter Smit en dokter van 
Koningsbruggen zich even voorstellen.

Koninginnefeest 2010
Makkum - Als bestuur van de Koninginne-
vereniging willen wij onze excuses aanbieden 
aan de buurtbewoners rondom het terrein waar het 
feestpaviljoen geplaatst was. Via de gemeente 
Wûnseradiel is ons ter ore gekomen dat om-
wonenden geluidsoverlast hebben gehad, met 
name op de avond van 5 mei jl. Wij betreuren het 
ten zeerste dat het afsluitende evenement van de 
Koninginnefeesten tot klachten heeft geleid en 
zullen onze uiterste best doen om dit in de toe-
komst te voorkomen. 

De viering van Koninginnedag en de herdenkings-
dagen van Vrijheid is een feest voor jong en oud. 
Het bestuur van de Koninginnevereniging probeert 
jaarlijks om in samenwerking met de plaatselijke 
buurtverenigingen een programma aan te bieden 

waarbij elke doelgroep aan bod komt en jong tot 
oud kan genieten van de diversiteit aan activiteiten. 
Door deze verscheidenheid zullen er ook program-
mapunten tussen zitten die niet iedereen aan-
spreekt. Toch proberen we om voor iedereen de 
feestweek tot een succes te maken. Samen met 
de vele vrijwilligers doen we onze uiterste best dit 
in goede harmonie voor een ieder te laten verlopen. 
Opmerkingen en klachten zullen we ook meenemen 
naar een volgend jaar. We hopen dat we in 2011 
iedereen weer een goed programma kunnen en 
mogen bieden.

Namens het bestuur van de Koninginnevereniging 
en de gezamenlijke buurtverenigingen,
Rein Feenstra, 
Voorzitter Koninginnevereniging Makkum

Meisje overleden na val in sloot
Makkum – Een meisje van 16 maanden oud is 
vrijdag overleden nadat ze in een sloot was 
gevallen. De geallemeerde hulpdiensten togen 
vrijdag aan het einde van de middag in groten 
getale naar Makkum vanwege de vermissing van 
het meisje. Het kindje was even aan de aandacht 
van de ouders ontsnapt en had de woning aan de 
Weersterweg verlaten. Een buurtgenoot vond het 

meisje in een sloot en haalde haar uit het water. 
Direct werd begonnen met reanimeren. Dit werd 
uiteindelijk overgenomen door het personeel van 
de traumahelikopter. Het meisje werd vervolgens 
in kritieke toestand per helikopter overgevlogen 
naar het UMCG in Groningen. Daar overleed ze 
later die avond.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Bij invaren van Makkumer Djip “Wolkom yn Fryslân 
en bij verlaten “Oat sjen”

Makkum - Vrijdagmorgen voor 8 uur was het al 
een drukte van belang bij de sluis in Makkum. 
Televisie camera’s, radio verslaggevers en foto-
graven stonden al vroeg op de sluis. Voorbij-
gangers vroegen zich af wat er gaande was. Met 
de Blazer TX 33 werden al deze mensen opge-
haald door burgemeester Piersma en Commissaris 
Jorritsma. Bij 21 toegangswegen van Friesland 
worden borden geplaatst, die de bezoekers van 
Friesland verwelkomen. Er zijn tien vaarwegen, 
waar de borden geplaatst worden en 11 wegen, 
zowel rijkswegen als N wegen. 

Het eerste bord werd vrijdagmorgen vroeg, nadat 
Sietse en Sylvia Bouma van de Prins de gasten 

voorzien hadden van koffie en oranjekoek, geplaatst 
tussen de camping en de jachthaven van de 
Makkumer Watersport vereniging. Het is een bord 
in de vorm van een pompeblêd. Als de bezoeker 
het Makkumer Djip in vaart staat er “Wolkom yn 
Fryslân” en bij het uitvaren “Oant sjen”. Het bord 
is nu nog op een stalen paal bevestigd maar zal zo 
snel mogelijk op een hoge houten paal bevestigd 
worden, zodat het duidelijk zichtbaar is. Friesland 
is gekozen als mooiste provincie van Nederland 
en op alle mogelijke manieren wordt geprobeerd 
dit ook duidelijk te maken aan de bezoekers van 
de provincie.Voordat dit bekend was, waren de 
borden waren al besteld en geven nu een extra 
tintje aan de gastvrijheid van de provincie.

Makkum - Met gepaste trots laat K&M Yacht-
builders weten de opdracht te hebben gekregen 
voor het bouwen van een 88ft classic sloop naar 
ontwerp van German Frers Jr., van German Frers 
Naval Architecture & Engineering uit Argentinië. 
De naam –Tulip- is toepasselijk voor een schip 
met Nederlandse eigenaar. De eigenaar heeft 
samen met German Frers een schip ontworpen 
met een klassieke rompvorm boven de waterlijn, 
maar met moderne kenmerken onder de water-
lijn zoals een vlak onderwaterschip en liftkiel. 
Het schip wordt licht en snel zodat ook meege-
daan kan worden aan regatta’s. Ze zal plaats 
bieden aan zes gasten en twee bemanningsleden. 

De liftkiel (diepgang 5.10m-3.20m) zorgt voor 
een groot vaargebied en meer mogelijkheden 
wat betreft het binnengaan van kleinere havens. 
De ruime kuip en het dek worden belegd met 
teak. Een bijzonder kenmerk in de kuip zijn drie 
roterende zitbankjes bij het stuurwiel, welke naar 
binnen toe gedraaid kunnen worden zodat de 

onder/achterkant weer onderdeel van het dek wordt. 
In de rugleuningen van de vaste kuipbanken is 
een glazen scherm aanwezig wat omhoog gehaald 
kan worden voor extra beschutting tegen wind 
en buiswater. Het stuurhuis wordt de centrale 
leefruimte aan boord. De diner tafel, kaarten-
tafel, TV hoek en bibliotheek zijn allen daar 
gesitueerd, evenals een ingebouwde koelkast. 
De licht geboden ramen zorgen voor goed zich 
rondom. Ook in het plafond zit glas, gecentreerd 
over de hele lengte. Privacy voor eigenaar en 
gasten is gegarandeerd dankzij een eigen natte 
cel per ruim opgezette hut. Tevens zijn de keuken, 
machinekamer en bemanningsruimte apart van 
de gasten- en eigenaarhut. Sinot Yacht Design 
uit Eemnes zorgt voor een stijlvol en luxueus 
interieurontwerp. Natuurlijke kleuren als bruin, 
beige, crème en grijs worden afgewisseld met 
krachtige donker oranje welke veel in details te 
zien is. De eigenaar heeft de wens om vanaf 
voorjaar 2012 te gaan varen in het Middellandse 
Zeegebied en de Carieb.

K&M Yachtbuilders bouwer 88ft German Frers
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Agenda

Familiebericht

donderdag 24 juni
Makkum – MFC 20.30 uur 
Oranje kijken Nederland-Kameroen

vrijdag 25 en zaterdag 26 juni
Ferwoude – Tweedaags dorpsfeest met optocht

zaterdag 26 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” Koornstra netten 
federatie partij voor Jeugd del. + verl. r., aanvang 
10.00 uur

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

zondag 27 juni
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte 9.30 
uur Kerkdienst in het warehouse, ingang piramide

Makkum – Ter hoogte Makkumer Pier op open 
rondvaart boot (afvaart) 13.00 uur. Optreden Makkumer 
bluesbrothers en meevaren is gratis en vol=vol!

Exmorra – Centrum Wilgenhoeve opendag i.v.m. 
12,5 jaar bestaan van 10.00-17.00 uur

Witmarsum – Openluchtconcert fanfare “Nij Libben” 
aanvang 16.00 uur

maandag 28 juni
Wons – Slotconcert van Muziekvereniging “Hosanna” 
bij het dorpshuis ‘It Bynt’ aanvang 20.00 uur

dinsdag 29 juni 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

vrijdag 2 juli
Makkum – Café-Restaurant De Zwaan 22.00 uur 
Biljartmarathon van de dames “Biljartclub de stoten” 
ten bate van Kika, startschot wordt gegeven door 
dj. Jacob Beuker

zaterdag 3 juli
Makkum – Café-Restaurant De Zwaan, ten bate van 
Kika, kunt u aanschuiven voor vijf euro aan een 
ontbijt > vanaf 21.00 uur zal dj Hendrik de eighties 
uit de luisprekers laten knallen
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Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

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

Een goede nachtrust is gezond.

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

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:
 
 Dinsdag  8.00 t/m 18.00 uur
  19.00 t/m 21.00 uur
 
 Woensdag  8.00 t/m 18.00 uur
 
 Donderdag   8.00 t/m 18.00 uur
 
 Vrijdag  8.00 t/m 16.00 uur
 
 Zaterdag  9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Ferwoude - In het weekend van 25 en 26 juni 
vindt weer het jaarlijkse dorpsfeest plaats in 
Ferwoude. Dit jaar is dit weer een speciaal fes-
tijn omdat er ook tevens een optocht plaatsvindt,  
en dit gebeurt maar eens in de 5 jaar. Buurt-
genoten, vriendenploegen en gezinnen laten zich 
van hun creatieve kant zien, en in het verleden is 
gebleken dat dit tot een prachtig folkloristisch 
gebeuren kan leiden. De optocht wordt muzikaal 
ondersteund door het muziekkorps “Excelsior” 
van Parrega. Wilt u dit graag een keer in levende 
lijve meemaken kom dan gerust even langs, de 
optocht vindt plaats op vrijdagavond 25 juni om 

19.30 uur en zaterdagmorgen 26 juni om 9.00 uur. 
Vrijdagavond is er na afloop tevens live muziek 
in dorpshuis de ”Djippert” met Lazy Lads uit 
Bolsward. Lazy Lads is een enthousiast trio, met 
een gevarieerd repertoire met veel ouwe hits van 
o.a. CCR, Rolling Stones, de Beatles, Eric Clapton, 
Joe Cocker, Brian Adams en vele anderen. 
Zaterdagavond wordt het dorpsfeest afgesloten 
met de Top 100 band 12 keer12. Zij spelen 
zoveel mogelijk uiteenlopende bekende covers, 
zodat een perfecte mix ontstaat voor een avond 
vermaak voor jong en oud! Kom langs en ervaar 
zelf waar een klein dorp, groot in kan zijn.

Dorpsfeest in Ferwoude met optocht

Sneek - Op woensdagavond 25 augustus en 1 
september en 3 november organiseert Thuishotel 
de vernieuwde cursus Borstvoeding. De bestaan-
de cursus Borstvoeding (2 bijeenkomsten voor de 
bevalling) is uitgebreid met een extra bijeenkomst 
na de bevalling. Tijdens deze 3e bijeenkomst 
worden actuele vragen beantwoord en komt de 
combinatie borstvoeding en werken aan bod. De 
cursus is bedoeld voor zwangere vrouwen en 
hun partners. Straks, als het kindje geboren is, is 
het even wennen met de baby. Het geven van 
borstvoeding hoort hier ook bij. Jezelf voor-
bereiden 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 ontspan-
ning, lichamelijk contact met de baby, stuwing, 
borstvoeding kolven, bewaren van borstvoeding 
en teruggaan naar de werkkring.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u bel-
len met Thuishotel: 0515-461234, of mailen: 
info@thuishotel.nl Of neem een kijkje op onze 
website: www.thuishotel.nl Thuishotel is onder-
deel van Thuiszorg Zuidwest Friesland

Vernieuwde cursus Borstvoeding 

Spoedeisende huisartsenzorg 
buiten gewone praktijktijden verandert
De spoedeisende huisartsenzorg buiten gewone 
praktijktijden gaat donderdag 1 juli veranderen. 
Er is namelijk besloten om per 1 juli 2010 onze 
dienstverlening in de avond, de nacht, het weekend 
en tijdens feestdagen te regelen via Dokterswacht 
Friesland. Dit betekent dat u voor spoedeisende 
huisartsenzorg buiten onze praktijktijden terecht 
kunt op de huisartsenpost te Sneek.

Wanneer belt u met Dokterswacht Friesland?
Dokterswacht Friesland werkt uitsluitend op 
telefonische afspraak. Wanneer u ’s avonds na 
17.00 uur, ’s nachts, in het weekend of op feest-
dagen dringend een huisarts nodig heeft, belt u: 
0900-112 7 112 (€ 0.10 per minuut). Dit nummer 
is alleen bedoeld voor spoedgevallen. Voor alge-
mene informatie, herhaalrecepten en niet-spoed-
eisende klachten kunt u op werkdagen gewoon 
bij uw huisarts terecht. Als u uw 0900-nummers 
heeft laten blokkeren, dan kunt u deze bij KNP 
laten deblokkeren door te bellen met gratis infor-
matienummer 0800-0115. U heeft daarbij de 
mogelijkheid om de dure ‘pret-lijnen’ wel geblok-
keerd te houden.

Hoe werkt de Dokterswacht?
Wanneer u belt naar 0900-112 7 112 krijgt u een 

doktersassistente aan de lijn. Zij noteert uw 
gegevens en registreert uw vraag. De dokters-
assistente vraagt onder andere naar de geboorte-
datum en het BSN-nummer (voorheen SOFI-
nummer) van de patiënt. Dit is nodig voor een 
juiste afhandeling van uw vraag. In overleg met 
u wordt besloten tot een telefonisch advies, een 
bezoek aan de huisartsenpost of een huisbezoek 
van een huisarts. De huisarts komt bij u thuis 
langs (huisbezoek) wanneer u om medische 
redenen niet in staat bent om naar de huisartsen-
post te komen. Wanneer de doktersassistente u 
vraagt om op de huisartsenpost te komen, dient 
u zelf voor vervoer te zorgen. Bij levensbedrei-
gende situaties kan direct een ambulance worden 
ingezet. Uw huisarts krijgt altijd bericht over de 
medische hulp die de dienstdoende arts aan u 
heeft verleend. Op die manier blijven wij op de 
hoogte.

Waar vindt u de huisartsenpost?
De huisartsenpost Sneek is te vinden in het 
Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK 
Sneek. U bereikt de huisartsenpost via de ingang 
van de Spoedeisende Hulp (SEH). Wilt u meer 
weten over de Dokterswacht, neemt u dan een 
kijkje op hun website: www.dokterswacht.nl
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Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Vanaf 1 april  is een geheel nieuwe 
collectie schilderijen te zien van de Armeense 
kunstenaar Gagik Manoukian. Ook zijn er wer-
ken te zien van Harmen Timmer en met ingang 
van 1 juni a.s. is de collectie van Ykje de Jong te 
bezichtigen.

Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang 
13.00-17.00 uur, 26, 27 juni; 10, 11, 24, 25 juli; 
7, 8, 21, 22 aug. www.antjevanderwerfpursang.nl

Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donder-
dag 14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave 
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

Exmorra – Mineraalboerderij De Cirkel heeft 
een prachtige stenen expositite en verkoop van 
edelstenen en diversen. Winkel is geopend op 
donderdagmiddag, vrijdagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur in de maanden juni en juli op zaterdag-
middag van 13.00-17.00 uur. En elke laatste 
woensdagavond van de maand van 19.00-21.00 
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

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met 
zilver te werken. De workshop is voor iedereen 
die een dag creatief bezig wil zijn en een eigen 
sieraad wil maken. Info tel. 0517-579602 www.
edelsmederij-elske.nl

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, 
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2 
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl

Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen 
van Gerrit Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, 
dagelijks geopend

Locatieconcert 
“Nij Libben” Witmarsum
Witmarsum – Zondag 27 juni om 16.00 uur 
geeft fanfare “Nij Libben” haar traditionele locatie-
concert. Dit openluchtconcert vind ieder jaar 
plaats op een wisselende locatie in het dorp. En 
dit jaar wordt het gehouden in de Mr. de Vries-
straat. Luisteraars worden getrakteerd op mooie 
muziek in een gevarieerd programma, er is voor 
elk wat wils. Tevens is dit voor de vereniging 
haar laatste optreden onder leiding van hun hui-
dige, altijd enthousiaste dirigent Sjoerd de Boer. 
Het is zeker de moeite waard om een uurtje 
langs te komen en te genieten van dit mooie 
muzikale programma.

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.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

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

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Opening nieuw familie glijbaan in Waterpark 
“Mounewetter”

Witmarsum – Het is alweer bijna een maand 
geleden dat op zaterdag 5 juni j.l. in Waterpark 
“Mounewetter” de nieuwe familieglijbaan ge-
opend is. Rond 14.00 uur heette voorzitter Roel 
Bijlsma de aanwezigen welkom in kantine 
“Mounekrite”. In zijn openingswoord gaf hij een 
toelichting op de vele vragen waarom de oude 
glijbaan vervangen moest worden. Doordat de 
glijbaan slijtageplekken begon te vertonen en de 
eisen van de huidige wetgeving strenger zijn 
geworden op het gebied van veiligheid moest er 
naar een oplossing worden gezocht. Herstel en 
aanpassen was één van de mogelijkheden, maar 
omdat het bestuur van het zwembad de veilig-
heid hoog in het vaandel heeft staan vond men 
deze oplossing niet toereikend genoeg om aan de 
hoge eisen van veilig en vertrouwd zwemmen te 
kunnen voldoen. Ofschoon de kosten voor nieuw-
bouw ook behoorlijk in de papieren lopen werd 
uiteindelijk de keuze gemaakt om door de fa. 
Van Egdom een nieuwe glijbaan te laten plaatsen.

Toen tijdens een vrijwilligersavond afgelopen 
seizoen dit plan werd gelanceerd aan de vrijwil-
ligers werd dit met grote instemming begroet en 
werd van alle kanten spontaan hulp aangeboden. 
Hierdoor kwam de realisatie van de plannen in 
een stroomversnelling. Met behulp van diverse 
enthousiaste bouwvakkers werd dan ook in okto-
ber 2009 al begonnen met de grondwerkzaamheden. 
Om de waardering voor deze vrijwilligers te 
benadrukken, die met zeer grote inzet een lange 
tijd aan de afbouw van de oude en de opbouw 
van de nieuwe de glijbaan bezig zijn geweest, 
werden zij tijdens de opening in het zonnetje gezet 
en voor hun inzet bedankt met een prachtig bos 
bloemen. In zijn dankwoord gaf de heer Bijlsma 
nogmaals aan hoe belangrijk tegenwoordig vrij-
willigers zijn voor lokale verenigingen en stich-
tingen zoals “Mounewetter”. Witmarsum kan dan 
ook blij zijn dat er vaak een beroep kan worden 

gedaan op zoveel goede vrijwilligers. Hierna 
was het dan zover. Gehuld in badkleding gleden 
Wigle Sinnema, wethouder van Sportzaken van 
de gemeente Wûnseradiel, voorzitter Roel Bijlsma 
en bestuurslid Yvonne van der Veer gezamenlijk 
van de glijbaan af waarna deze voor geopend 
werd verklaard. Terug in kantine “Mounekrite” 
werd een toast uitgebracht op de nieuwe glij-
baan. Bij het uitbrengen van deze toast ging Roel 
Bijlsma nog even in op de toekomst van het bad 
bij de mogelijke fusie van de vijf gemeenten in 
de Zuidwesthoek. Verder bedankte hij de gemeente 
Wûnseradiel voor de ondersteuning, in de vorm 
van subsidie, advisering of in daadkracht, zoals 
het zwembad dit in haar 38-jarig bestaan heeft 
ondervonden.

Wethouder Sinnema merkte hierbij op dat ook 
de gemeente zeer tevreden was over de manier 
van samenwerken tussen hen en het stichtings-
bestuur. Voor de toekomst gaf hij het stichtings-
bestuur het advies mee om er voor te zorgen dat 
zij een zo breed mogelijk draagvlak krijgt binnen 
de samenleving. Hij sprak dan ook de hoop uit dat 
in de komende jaren het bestuur aangevuld kan 
worden met bestuursleden uit de omliggende dor-
pen. Verder gaf de wethouder aan dat ”Mounewetter” 
het enige buitenbad is in de regio en zeer up-to-date 
is in zijn voorzieningen, waardoor de toekomst 
van het zwembad binnen de nieuwe gemeente er 
zijns inziens rooskleurig uit ziet.

De kinderen, voor wie de glijbaan eigenlijk 
bedoeld is, vermaakten zich ondertussen onder 
een stralende zon met deze nieuwe attractie. Ook 
maakten zij gretig gebruik van de buikschuif-
baan die deze middag als extraatje op het speel-
veld was geplaatst. Bij het verlaten van het bad 
kreeg iedereen nog wat lekkers aangeboden, 
zodat er met een tevreden gevoel huiswaarts 
werd gekeerd.
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Makkumer bluesbrothers treden voor u op

Makkum - Bij mooi strand weer treden op 27 
juni de mbbb voor u op, bij slecht weer wordt dit 
optreden verschoven naar 4 juli!!! Met de mede-
werking van Stichting it preamke gaan de mbb met 
een open rondvaartboot al spelende het water op. 
De afvaart is om 13.00 uur vanaf de Turfmarkt 
in Makkum en gaan zo via de sluis richting de 
Makkumerbaai, dit stukje water ligt aan het einde 
van de Makkumer pier links, tegen het strand aan. 
Hier gaat de boot voor anker, en gaan we er een 
gezellige boel van maken, de Bluesbrothers hebben 
een volgbootje waar een heuse tapinstallatie op 
staat en wat is omgebouwd tot drijvende bar, ook 
wordt er gezorgd voor toeptafels en barkrukken 
die in het water staan, hier kan het publiek een 
kopje koffie of een drankje bestellen, ook wordt 
er kaas worst en diverse borrelhapjes geserveerd, 

het feest eindigt om 17.00 uur, en varen graag met 
alle volgbootjes terug richting haven. Makkum 
heeft er bij deze een klein feestje bij, natuurlijk 
doen we dit niet omdat we het leuk vinden alleen 
voor ons, maar ook voor u en voor de vele toe-
risten die Makkum bezoeken, Makkum brust!!!! 
every body need sombody!!!

* Voor diegene die een boot, bootje, schip of schuit 
heeft, nodigen wij u hierbij uit om vanaf 13.00 uur 
mee te varen naar de Makkumerbaai, ook kunt u 
onderweg aansluiten. Voor inlichtingen kunt u 
met de Bluesbrothers bellen tel. 0655784959.

Kijk zondagmorgen 27 juni op onze website 
www.makkumerbluesbrothers.nl of het wel of 
niet doorgaat!!!

(eigen foto)(eigen foto)
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* er tijdens de biljartmarathon voor Kika zater-
 dagochtend 3 juli een ontbijt geserveerd wordt 
 door de dames van biljartclub de stoten. 

* U mag zo vroeg komen als u wilt en u kunt tot 
 11 uur aanschuiven bij café restaurant De Zwaan.

* Voor maar € 5.- krijgt u een lekker ontbijt 
 inclusief een bakje koffie of thee, uw € 5.- 
 komt geheel ten goede aan Kika! 

* U kunt zich opgeven bij Gea Bakker: 
 mevrouw.bakker@home.nl 
 tel. 0515-232848 / 06-11159802.

Voor het goede doel
De collecte van het Astmafonds in Makkum e.o 
heeft in totaal 1325,60 euro opgebracht. Hiervan 
kwam 73,13 euro uit Skuzum, 22,34 uit Piaam, 
52,40 uit Cornwerd en 15,46 uit Kornwerderzand. 
Het gehele bedrag is overgemaakt naar het 
Astmafonds.

Astmafonds voortaan 
Longfonds
Makkum – Op 3 november 2010 verandert de 
naam van het Astmafonds in Longfonds. 
Waarom? Omdat het Astmafonds niet alleen 
opkomt voor mensen met astma, maar ook voor 
mensen met COPD en andere, meer zeldzame 
longziekten. Longfonds dekt deze lading beter. 
Langs deze weg wil ik namens het Astmafonds 
alle gevers en collectanten bedanken voor het 
slagen van de collecte 2010.

Monique D. Katsburg, 
collecteorganisator Makkum e.o.

“Logeren op (te) gekke 
plekken”
Makkum – De Baaies staat ook in het boek 
‘Logeren op (te) gekke plekken’ dat vanaf nu in 
de boekhandel ligt. ‘Logeren op (te) gekke plekken’ 
is een leidraad voor liefhebbers van originele 
uitstapjes en daar hoort ‘brommen aan het IJssel-
meer’ natuurlijk ook bij!

Wist u dat...Gebr. Hogeboom K.N.K.B. Finale pupillen 
afdelingscompetitie

Makkum – Afgelopen zaterdag stonden in totaal 
27 partuur op de lijst. Er werd gekaatst in 7 poules. 
In poule C werd er door Wergea 2 keer gekaatst 
op 5-5 6/6 en tweemaal wist Wergea deze partij 
te winnen. Dronrijp 1 stond met zijn tweeën te 
kaatsten wat zeker niet onaardig ging. In totaal 
werden er 21 kransen verdeeld.

In poule A werd door het partuur van Arum 
(Fedde Okkinga, Patrick Kramer en Klaas Pier 
Folkertsma) in totaal 38 punten bij elkaar gekaatst 
wat goed was voor de 1e prijs. De tweede prijs 
was voor het partuur van Stiens (Edser Rijpstra, 
Nanne Rijpstra en Kevin Jordi Hiemstra), zij 
kaatsten in totaal 28 punten bij elkaar.

In poule B werd door het partuur van Anjum 
(Wieger Nutte Visser, Wiebe Dijkstra en Robin 
Tjeerdsma) in totaal 37 punten bij elkaar gekaatst 
wat goed was voor de 1e prijs. De tweede prijs 
was voor het partuur van Menaldum (Tom Gerard 
Cats, Tycho de Groot en Warner Herrema) zij 
kaatsten in totaal 32 punten bij elkaar.

In poule C werd door het partuur van Wergea 
(Libbe Mud, Symen de Boer en Iwan Potijk) in 
totaal 37 punten bij elkaar gekaatst wat goed was 
voor de 1e prijs. De tweede prijs was voor het 
partuur van KNKB 1 (Jan-Ytse van de Beek 
Engelum, Redmer Wolters Wijtgaard en Lieuwe 
van der Werff Cornjum), zij kaatsten in totaal 35 
punten bij elkaar.

In poule D werd door het partuur van Hommerts 

(Sander Gerbrandy, Lex Potma en Jetze Wiersma) 
in totaal 38  punten bij elkaar gekaatst wat goed 
was voor de 1e prijs. De tweede prijs was voor 
het partuur van Sexbierum (Durk Ennema, Mike 
Faber en Jan- Sjouke Weewer) zij kaatsten in 
totaal 37 punten bij elkaar.

In poule E werd door het partuur van Makkum 
(Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en Klaas Bosma) 
in totaal 42 punten bij elkaar gekaatst wat goed 
was voor de 1e prijs. De tweede prijs was voor 
het partuur van  Dronrijp 2 (Fernando de Boer, 
Jort van Gils en Sebas van Gils), zij kaatsten in 
totaal 30 punten bij elkaar.

In poule F werd door het partuur van Berlikum 2 
(Corné Tuinenga, Hein Joostema en Remco Anema) 
in totaal 30 punten bij elkaar gekaatst wat goed 
was voor de 1e prijs. De tweede prijs was voor 
het partuur van Franeker (Wesley Bollema, Jari 
Brander en Reinder Boonstra), zij kaatsten in 
totaal 25 punten bij elkaar.

In poule G werd door het partuur van Dronrijp 4 
(Melvin Bokma, Harry Oenema en Jacob Sijbesma) 
in totaal 39 punten bij elkaar gekaatst wat goed 
was voor de 1e prijs. De tweede prijs was voor 
het partuur van IJsbrechtum (Jasper Sterk en 
Jeroen Zeinstra), zij kaatsten in totaal 32 punten 
bij elkaar.

Prijzen voor deze partij werden aangeboden 
door Gebr. Hogeboom Makkum. Waarvoor onze 
hartelijke dank.

(eigen foto)(eigen foto)

Makkum - Onze jeugd van KV Makkum die net 
begonnen zijn of al een jaartje trainen hadden 
voor het eerst een kaatspartij. De zon scheen volop 
en de jeugd was er klaar voor. Er stonden 8 partuur 
op de lijst. In de 1ste omloop konden we al zien 
dat er enkele kaats(t)ers klaar zijn om straks door 
te stromen. In de 2de omloop in de winnaarsronde 
kaasten Emoel en Anja tegen Abe eb Zoë hier 
gingen veel ballen richting de boven. Abe cs wonnen. 
Ingmar en Jorn kaatsten tegen Lobke en Jildert een 
spannende strijd die werd gewonnen door Lobke cs.

In de verliezersronde namen Amber en Jelmer het 
op tegen Xander en Tiede.Amber cs wonnen dit. 
Danny en Ritza kaatsten tegen Anouk en Rudmer 
dit werd gewonnen door Anouk cs. Om de 3de 
prijs werd gekaatst door Ingmar cs en Emiel cs. 

De strijd werd beslist in het voordeel van Ingmar 
cs. De finale bij de winnaars ging tussen Lobke 
cs en Abe cs.Lobke cs nam een voorsprong maar 
Abe cs kwamen sterk terug en bij 5-5 6/4 waren 
de kransen voor Abe en Zoë. In de verliezers-
ronde ging de finale tussen Anouk cs tegen Amber 
cs. In het begin ging dit gelijk op maar Anouk cs 
wonnen uiteindelijk met 5-3 6/0.

Uitslag 
1. Abe Reinsma en Zoë Adema
2. Lobke Vlasbloem en Jildert Rinia
3. Ingmar Wijma en Jorn Dijkstra

Verliezersronde
1. Anouk Smink en Rudmer Postma
2. Amber Nauta en Jelmer Postma  

Eerste kleine Welpenpartij

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Kingma Walinga ouder/kind kaatspartij 23 partuur

Makkum - Op deze zonnige zondag kwamen 
ouders  met hun jeugd vol goede moed het veld op. 
Bij de beginners waren 7 partuur  op de lijst. Zij 
waren allemaal verkleed. In de winnaarsronde 
namen Vosse en Wiebe het op tegen Larissa en 
Andries Vosse cs wonnen dit en waren dus de 
eerste finalisten.Voor het andere finale plekje 
namen Abe en Rene het op tegen Jacob en 
Ingrid. Abe en heit wonnen dit. In de finale 
namen Vosse cs een grote voorsprong maar Abe cs 
kwamen zeer sterk terug en wonnen uiteindelijk 
met 5-5 0/6. Zowel Vosse als Abe zitten net 1 
week op kaatsen dus dit belooft wat voor de 
toekomst. In de verliezersronde kaatsten Zoë en 
Jan tegen Dowke en Monique. Dit wonnen de 
eersten. In de finale namen Zoë cs het op tegen 
Simone en Tjitske. Laatstgenoemde kaatste met 
arm in gips en ander letsel en zo wonnen Zoë dit 
met 5-01 6/6.

Bij de welpen stonden er 9 partuur op de lijst. In 
de eerste omloop een spannende strijd met alles 
aan de telegraaf tussen Jorn en Warren tegen Amber 
en Sietse. Laatstgenoemde kreeg het hier warm van 
en trok alles uit behalve zijn stoere onderbroek. 
Het hielp wel want zij wonnen. In de winnaars-
ronde kaatsten Amber cs voor een finaleplek tegen 
Danny en Harry het werd 5-4 6/4 in het voordeel 
van Amber. In de finale namen Amber cs het op 
tegen Anouk en Ype. Amber cs waren uitgekaatst 
en verloren kansloos van Anouk cs. De verliezers-
finale ging tussen Christiaan en Kerst tegen Jorn 
cs. Dit werd gewonnen door Jorn cs.

Bij de pupillen stonden 7 partuur op de lijst hier 
zaten zeer spannende partijen tussen. Bauke-Jan 
en Hendrikus namen een riante voorsprong 
tegen Simen en Michiel maar zij vochten dapper 
terug en het werd 5-5 4-6 in het voordeel van 

Simen cs. In de finale namen Simen cs het op 
tegen Lars en Geert een prachtige en spannende 
partij die met 5-5 6/2 werd gewonnen door Lars 
cs. De verliezersfinale ging tussen Alwin en 
Freddy tegen Eelke en Yvonne. Alwin cs waren 
iets te sterk en wonnen deze partij. Tijdens dat de 
finales werden gekaatst was er ook nog een 
“spontane”partij. Omdat Milan en Folkert maar 
1 partij hadden gekaatst werden zij uitgedaagd 
door Arjen en Carel om nog een keer te kaatsen.

Uitslag beginners
Mooist verkleed 1e. Jacob en Ingrid Bosma
Mooist verkleed 2e. Larissa en Andries Smink

Winnaarsronde
1e. Abe en Rene Reinsma
2e. Vosse en Wiebe Visser

Verliezersronde
1e. Zoë en Jan Adema
2e. Simone en Tjitske Tijmstra

Uitslag welpen Winnaarsronde
1e. Anouk en Ype Smink
2e. Amber Nauta en Sietse de Vries
3e. Danny hoogeveen en Harry van der Weerdt

Verliezersronde
1e. Jorn Dijkstra en Warren van der Veen
2e. Christiaan en Kerst Schilstra

Uitslag Pupillen Winnaarsronde 
1e.  Lars en Geert Wijma
2e. Simen en Michiel Bootsma

Verliezersronde
1e. Alwin van der Weerdt en Freddy Groen
2e. Eelke Reinsma en Yvonne Grubbink

(eigen foto)(eigen foto)

Witmarsum - Op zaterdag 26 en zondag 27 juni 
organiseert Groei & Bloei, de grootste tuinverenig-
ing van Nederland, haar jaarlijkse landelijke Open 
Tuinen Weekend. In de gemeente Wûnseradiel 
stellen trotse tuinbezitters met plezier hun tuin 
open. Tuinen die zijn opengesteld op zaterdag 26 
juni van 10.00 tot 16.00 uur, de toegang is gratis. 
Fam.Sijtsma v.Aylvaweg 40A Witmarsum; Fam.
Reinsma Dorpsstraat 51 Exmorra; Fam de Jong 
Harlingerweg 20 Kimswerd; Fam.de Groot 

Harlingerweg 24 Kimswerd; Fam. Schuil Harlinger-
weg 27B Kimswerd. In de deelnemende tuinen 
ligt een flyer met daarop een korte beschrijving 
van de tuinen. Groei & Bloei is de grootste tuin-
vereniging van Nederland voor liefhebbers van 
bloemen, planten en tuinieren. De vereniging 
heeft 145 afdelingen en 60.000 leden. Iedere  
afdeling organiseert jaarlijks een groot scala aan 
activiteiten, zoals lezingen, workshops, excur-
sies en cursussen.

Tuinliefhebbers tonen hun groene parels

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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K.V. “ Meiinoar  Ien”
jaarlijkse dorpspartij
Cornwerd – Zaterdag 12 juni j.l. werd de jaar-
lijkse dorpspartij gespeeld. Het was mooi weer 
en een zaterdag. Toevallig genoeg met 12 partuur, 
een niet geringe opkomst ook al wordt er al 52 
jaar gekaatst met goedkeuring van KNKB. De 
kaatsers waren bewoners van Cornwerd en om-
geving, vandaar de naam, dorpspartij. Deze partij 
vindt traditiegetrouw plaats aan de start van de 
zomer, een viering van de kracht die de zomer ons 
geeft. Het veld lag er keurig bij, verder hadden 
de toeschouwers uitzicht op een kunstwerk in de 
vorm van een houten schutting. Toeschouwend, niet 
in Cornwerd woonachtig lid had dit te zeggen 
over de kaatsdag: ‘Langzaam aan drijven alle 
wolkjes Cornwerd voorbij en warmt het veld goed 
op. Van jong tot oud speelt mee met de belang-
rijkste kaatspartij tussen Makkum en Zurich van 
het kaatsseizoen’, aldus Frits Koopmans. 

Bestuurslid T. Tilstra nam de leiding over de lijst 
en het verdere wedstrijdverloop. Al in de eerste 
omloop werd een A-maat geveld door een stekende 
pijn in de enkel en moest een andere bijgeloot 
worden. Rond 16.00 uur trok de hemel een half 
uurtje dicht met de bijbehorende neerslag waar-
na de zon weer verscheen. De laatste wedstrijden 
van de dag werden gekaatst. In de winnaarsron-
de kaatsten Hette, Bokke & Menno in de finale 
tegen Pier, Ottje & Geerie. Laatstgenoemden 
wonnen gemakkelijk met 5-1, 6-0 en kregen de 
meest gevulde sporttassen en de kransen. Meer 
spanning was te vinden in de finale van de verliezer-
ronde. Hier pakten Ruurd, Sjoke & Friso de winst 
door Heino, Jouke & Trijntje te verslaan met 
5-4, 6-0.  

Het bleef niet bij kaatsen deze dag. ’s Avonds kwam 
het vlees uit de koeling en werd de barbecue 
aangestoken. Onder het genot van een drankje 
was het tot in de late uurtjes gezellig op het 
kaatsveld. Traditioneel kwam er voor aanvang 
van de barbecue een koe het veld op. Zij poepte 
op een stukje grond gekocht door Joop van der 
Werf. De geldprijs die hij hiermee won, werd al 
snel omgetoverd tot een aantal kratten bier. 

Uitslag Dorpspartij
1. Pier Hibma, Ottje Tilstra 
 & Geerie Mensonides
2. Hette Elgersma, Bokke Tilstra 
 & Menno Bokslag
3. Hans Kooistra, Hiekie Mensonides 
 & Bottje Tilstra

verliezersronde: 
1. Ruurd Tilstra, Sjoke Tilstra 
 & Friso van Dijk
2. Heino Hoekstra, Jouke van Dijk 
 & Trijntje Mensonides

Welpen, pupillen en schooljeugd kaatsen federatiewedstrijd

Cornwerd - Op 5 juni jl. was er de federatie 
jeugdwedstrijd in Cornwerd. Bij de welpen stonden 
er 5 partuur op de lijst. Al snel werden hier de 
finales gekaatst. De finale in de winnaarsronde 
werd gekaatst tussen Gabe-Jan van Popta & Rineke 
Westra en Lysbeth Sterkenburgh & Trynke 
Feenstra. Eerstgenoemden wonnen met 5-4, 6-4 
en pakten hiermee de kransen. 
Bij de pupillen was er meer opkomst in vergelijking 
met de andere twee categorieën. Helaas zijn er voor 
en tijdens de wedstrijd twee kaatsers afgevallen 
en stonden en uiteindelijk 23 pupillen te kaatsen. 
Door drie keer te winnen kwamen Simen Bootsma 
& Pieteke van Gosliga in de finale, waarin zij het 
moesten opnemen tegen Thomas Jarno Miltenburg 
& Eelke Reinsma. Het was een erg spannende 
finale met uiteindelijk “alles aan de hang”. Door 
de laatste kaats in de partij voorbij te slaan wonnen 
Simen & Pieteke en kregen zij de mooie kransen.

Ten slotte was er de schooljeugd met 7 partuur 
op de lijst. Ook hier moest worden bijgeloot 
doordat niet alle parturen compleet waren. 
Christiaan Drayer & Hein Wiersma lieten zien 

dat zij de beste kaatsers bij de schooljeugd 
waren door drie keer te winnen. In de finale 
versloegen zij Sjoerd Rijpkema & Hidde Lemstra 
met 5-1, 6-4. 

Uitslag welpen
1.Gabe-Jan van Popta & Rineke Westra
2.Lysbeth Sterkenburgh & Trynke Feenstra 
verliezersronde 
1. Karel Monfils & Marianne Reitsma 

Uitslag pupillen
1. Simen Bootsma & Pieteke van Gosliga
2. Thomas Jarno Miltenburg & Eelke Reinsma
3. Willem van Abbema & Mera Hofstra
verliezersronde: 
1. Reinder van Abbema & Wouter van der Witte
2. Jan Harmen Folkerts & Elma van der Logt

Uitslag schooljeugd
1. Christiaan Drayer & Hein Wiersma
2. Sjoerd Rijpkema & Hidde Lemstra
verliezersronde: 
1. Julian Faber & Baukje Zaagemans

(eigen foto)(eigen foto)

Hindeloopen - Afgelopen zaterdag stond Sloep-
roeiend Nederland een zware klus te wachten 
tijdens de 12 mijl van Hylpen. Een harde NNW 
wind zorgde ervoor dat de geplande route van 
ruim 20 km naar Stavoren werd aangepast. De 
organisatie legde recht in de wind een alterna-
tieve route van 10 km uit voor de 5 damesteams. 
De 24 herenteams, die punten konden verdienen 
voor het NK, moesten ruim 15 km afleggen. 
Vanaf 10 uur werden de sloepen om de minuut 
uit de Hielper haiven gestart zo hoefde niemand 
de voetbalwedstrijd te missen. De Twirre startte 
als 2 na laatste en stond voor een grote inhaal-
race. Gedurende de race nam de wind verder toe 
en zwollen de golven tot ruim een meter aan. Het 
veld kwam maar langzaam vooruit en de sloepen 
maakten behoorlijk water. De Twirre pakte vlak 
na de start een tweetal forse golven en had toen 

ruim 300 liter water aan boord. Even later moest 
het roer worden binnen gehaald daar de ophanging 
door het ruige weer was verbogen. Een forse tegen-
slag daar het team nu met de riemen moest sturen 
en de stuurvrouw kon enkel met de reserveriem nog 
wat wrikken. De kans op een goede klassering was 
meteen verkeken en het werden 14 lange kilo-
meters afzien. Uiteindelijk finishte het team na 2 
uur en 15 minuten overleven op een onstuimig 
IJsselmeer. De Mercator uit Rotterdam was vorige 
week op Kagerplassen nog 15e maar pakte nu de 
winst. De Terschellinger Arad was constanter en 
werd na de winst op de Kaag nu 2e. De Orkaan 
uit Harlingen werd 6e en liet ook kostbare punten 
voor het NK liggen. De Twirre werd 11e en sloot 
het voorseizoen met een teleurstellende race af. 
De eerstvolgende wedstrijd voor het NK wordt 
op 11 september te Veere gehouden. 

Twirre onfortuinlijk in Hylpen op onstuimig IJsselmeer

Plaats uw zoekertje
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

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

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

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Jubileumpartij 15 jaar ‘Keats Klub Wûns’

* v.l.n..r. Tjitte Folkertsma, Garina Algra en Jouke de Jong

Wons – ‘ Keats Klub Wûns’ bestond dit jaar 15 jaar 
en dat moest dus worden gevierd. Op zaterdag 5 juni 
j.l.werd begonnen met de jeugd deze kaatsten 2 
keer met een andere maat. Bij de A maten bleek 
na 2 omlopen Abe-Jan de sterkste met 2 gewonnen 
partijen. De andere finalist werd Allard die een 
eerst minder tegen had dan Antsje. Bij de B maten 
won Silke haar 2 partijen en met 12 eersten werd 
Bèlen 2e. Abe-Jan en Silke kaatsten de finale 
tegen Allard en Bèlen.Het bleef spannend tot het 
eind maar met 5-5 6/0 waren de kransen voor 
Abe-Jan en Silke.

Uitslag Jeugd
1e. Abe-Jan de Jong en Silke de Boer
2e. Allard de Boer en Bèlen Dijkstra Griede.

Tijdens de jeugdpartij werd de ‘deugd’ met gebak 
op het mooie speelveld onthaald. Er stonden 10 
partuur op de lijst. In de winnaarsronde streden 
Pier, Cor en Jetske tegen Ruurd, Jelle en Akke 
om een finale plek. Dit werd door Ruurd cs met 
0-5 6/6 gewonnen. In de finale namen Ruurd cs het 
op tegen Jouke, Tjitte en Garina. Het werd een span-
nende strijd waar om ieder punt werd gevochten. 

Met 5-4 6/6 waren de kransen voor Jouke cs. In 
de verliezersronde werd de halve finale gekaatst 
tussen Hendrikus, Pyt en Jitske tegen Klaas,Tiedo 
en Eline.De strijd werd met 5-1 6/4 gewonnen door 
Klaas cs. In de finale moesten ze het opnemen 
tegen Jouke-Douwe, Jan en Wiepie. Met 3-5 6/6 
was de prijs voor Klaas cs.

Uitslag ‘Deugd’
Winnaarsronde
1e.  Jouke de Jong, Tjitte Folkertsma
 & Garina Algra
2e. Ruurd Tilstra, Jelle de Boer
 & Akke Folkertsma

Verliezersronde 
1e. Klaas van Malsen, Tiedo Algra
 & Eline de Boer
2e. Jouke Douwe Tilstra, Jan Algra
 & Wiepie Feenstra

Na uitreiking van de prijzen werd onder het genot 
van een heerlijke pizza, van sponsor de Otterbar, 
en de nodige drankjes nog lang na gefeest.

(eigen foto)(eigen foto)

Nijhuizum - De vier Doopsgezinde gemeenten 
van de Kustcombinatie (Bolsward, Hindeloopen, 
Makkum en Workum) leven als het ware midden 
in het gebied waar de Doperse beweging in 
Nederland begonnen is, aan het begin van de 16e 
eeuw. Menno Simons, de enige Nederlandse kerk-
hervormer, kwam uit Pingjum en was voordat hij 
Doper werd werkzaam in de kerken van Pingjum 
en Witmarsum. In die 16e eeuw was het leven 
voor de Dopers niet gemakkelijk. Een ander geloof 
aanhangen, betekende toen nog je zelf buiten de 
samenleving plaatsen. De Dopers werden boven-
dien beschouwd als oproerkraaiers - en sommigen 
waren dat ook. Vervolging en martelaarschap 
behoorden tot het leven van de eerste Doperse 
gemeenten. Bijeenkomsten en vieringen vonden 
plaats in het geheim. In Workum kwamen de 
Dopers samen in de rietkragen rondom de meren 

bij de stad. Ter herinnering aan die periode komen 
de Doopsgezinden ieder jaar op de laatste zondag 
van juni samen voor een kerkdienst in het veld, 
een hagepreek, in Nijhuizum (bij nummer 18), 
als het kan bij rietkraag van de Brekken.
Thema van de dienst zal dit jaar zijn: “Zoek de 
naaktloper in jezelf”. Net als mensen van nu waren 
ook in de 16e eeuw de mensen allemaal verschil-
lend. Dat geldt ook voor de mensen die tot de 
Doperse beweging behoorden. De één was ge-
matigder dan de ander. Er was echter één ding, dat 
eigenlijk alle 16e eeuwers gemeen hadden: men 
leefde in gespannen verwachting van het Konink-
rijk Gods.Er waren zelfs groepen die zo vervuld 
waren door dit verlangen, dat ze het idee hadden 
zelf daarvoor te moeten strijden. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen via het formulier 
op onze website: www.kustcombinatie.nl.

Tsjint oer it wetter zondag 27 juni 10.00 uur
Thema “Zoek de naaktloper in je zelf”
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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

Ingezonden
Vandaag kreeg ik de boete binnen van € 45.- die mijn 
zoon en zijn vier andere vrienden hebben gekregen. 
In de nacht van de zaterdag ervoor werden fietsen 
verbrand bij fietsenhandelaar Rinia en diezelfde nacht 
werden er vernielingen verricht in de nieuwbouw. Hoe 
geweldig dat de politie ervoor kiest om niet zaterdag-
avond en nacht ervoor te zorgen dat alles rustig ver-
loopt. Prachtig mooi dat ze ervoor kiezen om op een 
rustige zondag jongetjes die te bekeuren die aan het 
vissen zijn. En ja ze hadden nog geen vergunning 
maar om dan een berisping te geven en de opdracht 
een vergunning te gaan halen? Welnee gewoon 
bekeuren dat tuig! Das nu onze politie. Mooi werk.

S. Koornstra

Afsluitend openluchtconcert 
c.m.v. Hosanna
Wons – Op maandagavond 28 juni as. houdt muziek-
vereniging Hosanna uit Wons een slotconcert. De 
zomervakantie staat weer voor de deur en dat betekent 
dat de instrumenten na een goede onderhoudsbeurt 
weer enkele weken de koffer induiken. Maar voor 
dat het zover is, sluiten de muzikanten dit seizoen 
af met een gekostumeerd openluchtconcert. De muziek-
vereniging die nu 35 muzikanten telt, kan terugkijken 
op een sterk muzikaal seizoen, met als hoogtepunt 
het Galaconcert van het Frysk Fanfare Festival in 
oktober 2009. Na dit concert hebben de leden tal 
van andere muziekstukken op de lessenaar gekregen 
en daar tot in de puntjes op geoefend. Deze kunt u 
beluisteren op maandag 28 juni om 20.00 uur bij 
dorpshuis ‘It Bynt’ te Wons. U bent van harte welkom 
en na afloop staat de koffie klaar.
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Daihatsu Charade 1.0 bj. ´91, apk tot 10-´10, 
€ 150.-, tel. 0517-234907

Wegens verhuizing mooie niet te grote buffetkast 
in twee delen. Lampen, schilderijen, kleingoed. 
Alleen op zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 
uur, op Kerkeburen 40, tel. 0515-232922

Eettafel + 4 stoelen bruinhout + stoffering € 50.-; 
D.V.D. speler € 20.-; T.V. kast eikenhouten € 50.-, 
tel. 06-43023470

Zanissi wasautomaat, smal model bovenlader als 
nieuw € 75.--, tel. 06-19876628

Op zoek naar een kinderfeestje? Kom survivelen 
op de boerderij. Voor kinderen in de basisschool-
leeftijd van 6 t/m 10 jaar. Bel voor meer info 
naar: tel. 06-52127251
 
Klusjesman voor bad tegelwerk en tuin onder-
houd € 10.- per week, tel. 06-19876628

Jonge poesjes voor meer informatie bel. 0515-
541416

Wie heeft de mobiele telefoon van dhr. Kuijt uit 
Katwijk gevonden? Neem dan even contact op 
met tel. 0515-232614 of 06-13094131

Grote Cyperse kater witte snuit/witte pootjes, 
tel. 06-30299886

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

AANGEBODEN

GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

Zoekertje

Nieuw initiatief 
Makkumer Belboei: 
“Lach van de week”
Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei 
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren 
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. Bent u  
de leukste thuis, of zit u elke zaterdagavond de moppen 
te tappen? Aarzel dan niet om uw beste mop op te 
sturen naar onze acquisiteur (adema.horeca@world-
online.nl) Houd wel enige rekening met de inhoud 
van uw mop want het zal voor publicatie gecontro-
leerd worden op geschiktheid voor de krant. Naast 
moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze sponsoring 
zal gebeuren in de vorm van een advertentie van uw 
onderneming of product. De advertentie zal naast 
de mop worden geplaatst in de rubriek. Er geldt: 
hoe meer adverteerders, hoe hoger de advertentie-
waarde zal zijn. Voor de adverteerders is het moge-
lijk een korting voor de advertentie te krijgen. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
acquisiteur, adema.horeca@worldonline.nl.

Heren en Dames-partij on a sunny lasy Sunday afternoon

* In de kransen Tiny Hiemstra met rechts Brenda Drayer

Gaast - Zo de titel zo de sfeer op een prachtige 
zomerzondag kaatsmiddag op de “boppeslag” in 
Gaast. Éen keer per seizoen worden in Gaast de 
mannen en de vrouwen van elkaar gescheiden 
voor de Heren en Dames partij. Dat is mooi, dan 
kun je ook eens zien wat het verschil is tussen de 
spelvorm waar de heren en dames in spelen. De 
dames lijken maar een doel voor ogen te hebben 
en dat is de kaatsbal via de kortste weg naar de 
boppe te jagen. En dat is recht door de midden. 
Het veld is dan ook ruim zat. Er wordt dan ook 
nauwelijks een bal kwea geslagen en er is enorm 
veel tussenspel met fraaie trik-trak situaties. Bij 
de heren is dat wel anders. Daar lijkt bij de meeste 
alles met gang naar de andere kant van het veld te 
moeten waardoor de richting niet altijd helemaal 
meer juist is en er nogal eens een bal over de kwea 
gaat en het veld te klein blijkt. Bij de opslag van 
de dames en heren is het precies eender. De dames 
zijn door de bank genomen zo wis op als maar zijn 
kan. Een kwea opslag blijkt een zeldzaamheid, 
de perken zijn dan ook  breed zat. De heren daar-
entegen hebben nogal eens moeite om de bal 
binnen de lijnen van het perk te houden, een vors 
aantal kwea-opslagen tot gevolg hebbende. De 
perken te smal? Een strijd om de velbegeerde 
prijzen beschikbaar gesteld door de Fam. Timmer-
de Vries, de sponsors van de “Louis–Anne de Vries 
Heren partij”. En de door Keune Haircosmetics 
beschikbaar gestelde prizen voor de Damespartij. 

De finale bij de heren was een heftige strijd tussen 

de parturen Sierd-Henk Stellingwerf en Marten 
Hoekstra tegen Sjoerd Hiemstra en Lammert 
Miedema. S H Stellinwerf c.s. had de finale bereikt 
na een drege poule kaatsen, eerst tegen het sterk 
kaatsend partuur Melle de Boer en Gerard v.d 
Wal. Melle en Sierd Henk maken er iedere keer 
als zij tegen mekaar ten strijde trekken een waar 
spektakel van waar het onderste uit de kan wordt 
gehaald om de winst te behalen. Snoeiharde op-
slagen, schroeiers en swabberballen, alles wordt 
uit de kast getrokken en dat maakt het ‘dreeg’ voor 
de mannen. Na de eerste borden aan de telegraaf 
liepen er dan ook al fjouwer mannen mei it swit yne 
noale over het veld. De partij werd uiteindelijk 
gewonnen door Sierd Henk en Marten met 5-4 6-6. 
De andere poule werd een overwinning voor Sjoerd 
Hiemstra en Lammert Miedema. Zij wonnen 
beide poulewedstrijden van eerst Jan en Gerben 
Stellingwerf 5-3 6-6 en de tweede wedstrijd tegen 
Abe Rignalda en Hielke Oosterhuis 5-2 6-2.

In de winaarsronde lonkte ook de strijd om de 
kransen bij de dames. De parturen stonden op 
scherp. Brenda Drayer en Tiny Hiemstra namen 
het op tegen Froukje Oostenveld en Joke Bakker. 
Twee keer een knapper voor in het perk op 6-6 
van Tiny bezorgden een spul aan de telegraaf 
voor Froukje en Joke. Als je dat gebeurt ga je pas 
kaatsen. Verre uitslagen sterk tussenspel en beste 
opslagen van Brenda en Tiny zorgden er voor 
dat Froukje c.s. er niet of nauwelijks meer aan te 
pas kwamen. Overtuigend finalist 5-3 6-6

Pingjum - Nynke Steigenga ging  met Wancy 10 
juni naar Sneek om na een lange tijd van blessure-
leed weer aan de start te verschijnen in de klasse 
L2. In de 2e proef won zij de 4e prijs met 191 
punten goed voor 1 winstpunt. 

Juliën Beersma ging 19 juni naar Gorredijk om 
daar met Nabuco in de Z2 uit te komen. In de 1e 
proef won hij de 4e prijs met 213 punten en in de 
2e proef de 1e prijs met 226 punten samen goed 

voor 3 winstpunten. Ook Susanne Huurman ging 
naar Gorredijk met Rymke van de Greidpleats en 
kwam uit in de klasse L2. In de 1e proef reed zij 
een winstpunt met 180 punten en in de 2e proef 
de 5e prijs met 185 punten 1 winstpunt. 

Louise Nieuwenhuis ging naar den Helder en reed 
met Sieuwke fan Lutke Peinjum in de klasse M1 
een nette proef wat haar de 1e prijs opleverde 
met 181 punten 1 winstpunt.

PSV de Halsbânruters

(eigen foto)(eigen foto)
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