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BENT accountants vestiging Makkum verder onder 
naam deBoer Acccountant & Belastingadviseurs

Makkum - Wellicht is het u reeds opgevallen dat 
de voorgevel aan de Kerstraat 16 sinds 2 weken voor-
zien is van een nieuwe naam en logo. Per 1 mei 
2011 heeft BENT accountants & adviseurs haar 
kantoor in Makkum overgedragen aan vestigings-
leider Douwe de Boer, die al vanaf oktober 1998 de 
leiding in handen heeft. De wens om een klein-
schaliger kantoor te beginnen, gericht op het midden- 
en kleinbedrijf, leefde al langer bij Douwe. In goede 
harmonie met de directie van BENT accountants & 
adviseurs is dit nu tot stand gekomen. Volgens 
Douwe de Boer is het, ondanks de kleinschalig-

heid, mogelijk om een efficiënte en kwalitatieve 
dienstverlening te verlenen voor het midden- en 
kleinbedrijf middels samenwerking met collega-
accountants en aansluiting bij de beroepsgroepen. 
Douwe blijft dus als AA-accountant en CB-belasting-
adviseur staan voor kwaliteit. De praktijk van alle 
dag verandert niet. De huidige medewerkers blijven 
aan het kantoor verbonden, alleen de naam is ver-
andert in “deBOER accountant & belastingadviseurs”. 
Het kantoor is iedere werkdag van half 9 ’s ochtends 
tot 5 uur ’s middags open en telefonisch te bereiken 
via het telefoonnummer 0515-231246.

JUMBO deelt Hollandse Nieuwe uit in Avondrust

Makkum - Dinsdag 7 juni deelden twee personeels-
leden van de JUMBO in Makkum Hollandse 
Nieuwe uit aan de cliënten van woonzorgcentrum 
Avondrust. De cliënten hadden zich om 15.00 uur 

verzameld in restaurant Waerdsicht. Daar klonken 
zeemansliederen en werd een borreltje geschonken. 
De cliënten genoten volop van de volgens hen, 
heerlijke zoute haring, die naar meer smaakte!
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woensdag 15 juni
Exmorra – Centrum Wilgenhoeve 19.30-21.30 uur 
lezing over Permacultuur in de samenleving  
dootr Ishi Crosby

vrijdag 17 juni
Makkum  - Woonzorgcentrum Avondrust 15.00 uur 
Sjoelen in het restaurant

zaterdag 18 juni
Makkum – Kaatsveld 10.00 uur 
Gebr. Hogeboom partij, off. K.N.K.B. pupillen 
jongens, finale afd.competitie

Cornwerd – Kaatsveld 11.00 uur 
Dominicus Kuipers Dorpspartij; 
voor Cornwerders en oud-Cornwerders 

zondag 19 juni
Makkum -  Kaatsveld 
11.00 uur Inprotech ledenpartij Heren en dames 
+ verl.ronde
12.00 uur Schooljeugd, pupillen en welpen 
+ verl.ronde

Rijksuniversiteit van Groningen, Psychologie
Marianne Tabak      

Rijksuniversiteit van Groningen, Rechten
Linda Tabak  

Kerkdiensten 
zondag 19 juni
Van Doniakerk  9.30 uur ds.J. van Olffen, HA

R.K.kerk  9.30 uur o.l.v. parochianen 

Baptisten gemeente Makkum/Workum
9.30 uur br. H. Tielema, Woudsend

Doopsgezinde gemeente dienst in Workum
10.00 uur br. P. Witteveen 

Recreatiedienst Holle Poarte
9.30 uur dhr. P. Speelman m.m.v. D. Reitsma, trombone

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

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 Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

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

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 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda

Geslaagd! Proficiat!

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
voor zoveel kaarten, bloemen en attenties 
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in 
De Batting.

Groeten, Akke de Boer-Wolthuizen

Makkum, juni 2011

Us  Heit en Mem binne 

14 - 06 - 2011

troud

Jesper – Anke - Yrsa

Als vuurvliegjes
in de duisternis 

geven jullie elkaar licht
als het donker is 

Wat is het mooi 
om na 25 jaar 

nog steeds te schitteren 
als een gelukkig paar

Liefs
Arjette & Ruurd

Gerlof & Angelique
Jelle

Dit leave kreaze famke wurdt 20 juny

50 jier

Tige lokwinske en in dikke tút fan my.

Open repetitie jeugdkorps 
de Notenkrakers
Makkum - Op 23 juni is het zover: van 18.30 tot 
19.30 uur houden de Notenkrakers, het jeugdkorps 
van Hallelujah, hun jaarlijkse open repetitie in 
het MFC te Makkum. Dit jaar met medewerking 
van the Amazing AMV. Deze veelbelovende 
beginnende muzikanten laten tijdens een muzi-
kale presentatie samen met de Notenkrakers zien 
wat ze tijdens hun Algemene Muzikale Vorming 
geleerd hebben. Tientallen jonge muzikanten 
samen in concert, een bijzondere ervaring voor 
zowel de deelnemers als de toeschouwers! De 
muzikale leiding is in handen van Nynke Jaarsma. 
Zij is in Makkum wereldberoemd doordat ze zowel 
dirigente van de Notenkrakers, AMV-docente, 
PIMBA –juf op de Ark, muziekjuf op de St 
Martinus en hobo-docente bij Ritmyk is Na het 
concert is er op deze avond, georganiseerd door 
muziekvereniging Hallelujah, volop gelegenheid 
om instrumenten uit te proberen en vragen te 
stellen over les, instrumentenbruikleen en lidmaat-
schap van de Notenkrakers.
Iedereen is van harte welkom, ook (iets)oudere 
beginnende muzikanten of muzikanten van vroeger 
die de draad weer op willen pakken. In de instru-
menten voorraad van Hallelujah bevinden zich 
ook nog instrumenten die op een volwassen 
bespeler of bespeelster wachten……

Namens de Notenkrakers, 
Judith van Lavieren
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Nieuw! Friesche Vlag voor Melkschuim, falcon 0.5 liter
met gratis melkschuimer!

Campina Vla Flip, 1 liter..............1.49

Slankie Smeerkaas, 100 gram......nu 65 cent

Kalkoenfilet...........per pakje 25 cent korting

Appelsientje Sinaasappelsap, 1 literpak...........nu 99 cent

Persil Megaperls Color, 1.215 kg..........nu 4.99

Bij aankoop van een pak D.E. Koffie
een pakje Pickwick Tea Blend gratis!!!

Aanbiedingen geldig van do. 16/6 t.e.m. wo. 22/6

Profiteer van 16 t/m 18 juni
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 6,50
Varkensvleesvoordeel

Haaskarbonade
500 gram 6,25
Vleeswarenvoordeel
100 gram Boterhamworst +
100 gram Runder Rollade               samen    2,45

Diverse soorten B.B.Q. vlees
ruime keus, geheel verzorgd

voor het gemak
bezorging in overleg

Kano ontvreemd in Exmorra

Exmorra - Tussen donderdag 9 juni en vrijdag 
10 juni j.l. is een van de kajaks/kano’s ontvreemd 
vanaf de Exmoaster opvaart. Het gaat om een 2 
persoons kano van het merk Fiji type balou. 
Deze kano heeft zwarte zitjes en rugleuning, het 
betreft de middelste kano op de foto. 

Mocht u weten of gezien hebben waar deze kano 
zich bevind, dan graag een reactie naar Antsje en 
Herman, recreatiecentrum@ithonk.nl

Voor het goede doel
De totale opbrengst van de Hartstichting collecte 
in Makkum bracht € 1942,78 op. In Skuzum  
bedroeg dit € 125,-, in Piaam € 58,20 en Korn-
werderzand € 59,33. Na aftrek van alle kosten is 
er een bedrag van € 1892,78 overgemaakt aan de 
Nederlandse Hartstichting.

Langstedagconcert 
CMV Excelsior Schraard
Schraard - Op bijna de langste dag vrijdag 24 
juni, ’s avonds om acht uur sluit CMV Excelsior 
Schraard het seizoen swingend af met een Langste-
dagconcert. Er wordt een overwegend licht pro-
gramma geboden. Zo spelen zij bekend Nederlands 
repertoire als Hollandse Hits en het swingende 
Big Spender. Daarnaast kunt u een aantal Friese 
evergreens verwachten. Het concert vindt plaats 
op het veldje naast de kerk, om 20.00 uur. De 
toegang is gratis. U bent van harte welkom.

eigen fotoeigen foto
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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                  

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.

Restauratie kerk Cornwerd

Concert in PKN kerk ‘O tijd die komt’ 

Klankconcert in Centrum Wilgenhoeve

Cornwerd - Soms valt het mee, soms valt het tegen. 
Zo is het ook met de restauratie van kerk en 
toren te Cornwerd. De restauratie van de toren is 
redelijk tot een goed eind gebracht. Deze werd  op 
12 oktober 2010 door de aannemer opgeleverd. 
De meerkosten waren aanzienlijk ca € 30.000,-, 
mede, doordat er ook in de toren de nodige ver-
beteringen werden aangebracht. De gerestaureerde 
deuren zitten er weer in (ook een extra kosten-
post), doch ze kunnen hopelijk weer jaren mee. 
De weersinvloeden op het houtwerk zijn echter 
groot. Afgesproken is, dat de schilder en stuka-
door eind dit jaar deuren en kozijnen afwerken.

Interieur
Soms denk je, komt dit wel allemaal goed! Aan-
nemer failliet, banken en vloeren er uitgebroken. 
Wordt dit ooit weer een toonbare kerk, waarin 
bezoekers veilig en comfortabel hun plaats kunnen 
innemen. We schrijven nu mei 2011. Gelukkig is 
er een nieuwe restauratie aannemer gevonden 
(P. v.d. Hoek), die met de reeds werkzame uit-
voerder het karwei zal afmaken. En inderdaad, je 
ziet weer, dat de vloeren er weer inzitten en de 
verdere opbouw kan plaatsvinden. Soms komen 
er aardige details te voorschijn, zoals de oude 
grafzerken in het gangpad (oudste uit 1591) een 
dichtgemetselde deur aan de zuidkant waar vroeger 
de vrouwen toegang hadden en de deur aan de 
noordzijde waar de mannen hun hoed afnamen 
bij het betreden van de kerk. 

Retabels
Dit zijn altaar stukken, die vroeger in de kerk aan-

wezig waren, en in juli 1947 in bruikleen zijn 
gegeven bij het Fries Museum. De bedoeling is, 
dat deze altaar stukken weer een aardige plek 
krijgen in de kerk. De architect zal hiervoor een 
voorstel maken.

Orgelgalerij
Veel werk wordt thans verricht door stukadoor 
aannemer en installateur de sporen van verval weg 
te werken. Zo ook de verankering van de muren 
wordt verbeterd. Al met al, veel werk nog te 
doen, voordat de schilder het werk kan afmaken. 
Dit zal hopelijk eind dit jaar plaatsvinden. 

Financiën
Het bestuur blijft hoopvol gestemd, dat de finan-
ciering tot een goed eind wordt gebracht. Een 
positief bericht ontvingen wij één dezer dagen op 
de 12e bouwvergadering, dat onze eigen nieuwe 
burgerlijke gemeente Z.W.Fryslân, de reeds eer-
dere toezegging van de gemeente Wûnseradiel 
in 2010, om 5% van de subsidiabele kosten voor 
haar rekening te nemen, zijnde € 15.900,-), heeft 
overgenomen. Wij zijn hierover verheugd, omdat 
we hierdoor de geplande verbeteringen kunnen 
realiseren. Ook van het Prins Bernhard Cultuur 
fonds mochten wij inmiddel € 10.000,- ontvangen 
en ook de stichting TBI verblijde ons met een 
bijdrage van hetzelfde bedrag. 

Met de ondersteuning van de Cornwerders en 
sympathisanten in de regio blijven we optimis-
tisch, dat kerk en toren weer jaren in het landschap 
als baken kan dienen. 

Schraard - Zondagmiddag 26 juni om 15.30 uur 
geven zangeres Netty Otter en het Alauda 
Kwartet in de Protestantse Kerk van Schraard 
een concert met werken van Pieter Bakker en 
Paulus Folkertsma. Bakkers compositie O tijd die 
komt voor mezzosopraan en strijkkwartet zal dan 
in première gaan. De titel van dit werk is tevens 
motto van het concertprogram ma. De toegang is 
gra tis. Bij de uitgang zal een collecte worden 
gehouden voor de nood zakelijke vernieuwing 
van het Schraar der dorpshuis De Utwyk.

In de eerste decennia van de vorige eeuw waren 
velen ervan overtuigd dat de moderne tijd uitein-
delijk zou leiden naar een rijk van vrijheid en 

menselijkheid. Het gedicht O tijd die komt van 
C.S. Adama van Scheltema uit 1920 schetst het 
oudtes tamentische beeld van een paradijselijk 
land dat wij weliswaar nog niet kunnen betreden, 
maar dat al wel zichtbaar is. Wij zijn het bovendien 
zelf die deze toekomst dichterbij kunnen brengen. 
Dezelfde gedachte is te vinden in het gedicht 
Wolkom yn Gasterlân van Piter Jelles Troelstra, 
waar aan Pieter Bakker de tekst ontleende voor zijn 
lied Do blide dei dat vorig jaar al eens te horen 
was in de oude vergaderzaal van de Tweede 
Kamer. Alle andere werken op het programma, 
met name het optimistische Kwartet yn G uit 
1926 van Paulus Folkertsma, zijn rond dit thema 
van hoop op een wereld van harmonie gekozen.

Exmorra - Op zondag 19 juni tussen 15.00 tot 
17.00 uur vindt er weer een klankconcert plaats 
in Centrum Wilgenhoeve. Even helemaal niets 
moeten, lekker op een matje liggen en je laten 
verwennen door allerlei klanken. Toon en geluid 
zorgen als het ware voor een klankmassage van 
lichaam en geest. Zij kunnen je zelfgenezend 
vermogen stimuleren en voor een diepe, weldadige 
ontspanning zorgen. Een bijzondere ervaring!

Over de hele wereld, in alle culturen, gebruiken 
mensen klanktrillingen om de energie van het 
lichaam in harmonie te brengen. De Tibetanen 

gebruiken van oudsher klankschalen en gongs. 
De Sjamanen van Amerika gebruiken ratels, 
trommels en fluiten. Wij maken bij onze klank-
concerten gebruik van klankschalen, gongs, 
trommels, ratels, belletjes, zang, fluiten en een 
groot aantal instrumenten met verrassende geluiden. 
En soms ook een didgeridoo.  

Voor opgave en informatie: 
Centrum Wilgenhoeve, tel. 0515-575169 
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Sonja Witkamp heeft haar praktijk voor Mesologie geopend

Bolsward - In het Gezondheidscentrum te Bolsward 
is door Sonja Witkamp de praktijk voor Meso-
logie geopend. De laatste 6 jaar volgde ze een 
pittige studie in Amsterdam en heeft deze inmid-
dels met succes afgerond, zodat zij zich nu 
Mesoloog mag noemen. Over haar vak en het 
besluit om zich te laten omscholen, op latere 
leeftijd, vertelt zij enthousiast.

In 1995 ben ik afgestudeerd aan de HBO oplei-
ding maatschappelijk dienstverlening te Rotterdam. 
Nadat ik ‘de ziekte van lime’ kreeg en immuun 
bleek voor de antibiotica, ben ik op advies van 
de vereniging voor Lime patiënten in contact 
gekomen met de Mesologie. Het overweldigen-
de resultaat van de behandeling heeft mijn de 
interesse gewekt in de Mesologie. Toen mijn 
dochtertje geboren was, besloot ik na mijn verlof 
niet meer terug te keren in mijn oude werk en 
schreef mij in voor de opleiding van Mesologie 
te Amsterdam. Vanaf dag een dat ik Mesologie 
studeerde vond ik het fantastisch. Heerlijk om op 
verschillende zienswijzen met mensen bezig te 
zijn. De vraag die ik constant stel is: Waarom heeft 
die persoon dat? En waarom reageert die persoon 
op die manier? Het zoeken naar het waarom van 
klachten, wat de symptomen ons vertellen en  het 
succes van de  behandelingen, maakt dat ik de 
Mesologie zo’n mooi vak vind. Dat ik nu als Meso-
loog vertegenwoordigd ben in het Gezondheids-
centrum Bolsward zie ik als een unieke vorm 
van samenwerking in de gezondheidszorg. 

Als mij gevraagd wordt wat voor werk ik doe en 
ik antwoord dat ik mesoloog ben en een praktijk 
voor mesologie in Bolsward heb, dan komt daar-
na vaak de vraag: “Mesologie, wat is dat?” Het 
Zakwoorden boek der Geneeskunde geeft de vol-
gende definitie: Een doelbewuste samenvoeging 
van reguliere- en alternatievengeneeskunde, waar-
bij de diagnose zowel regulier als alternatief 
gelijkluidend moet zijn. De peilers van de Meso-
logie zijn: Reguliere geneeskunde, Ayurveda, Chinese 
geneeskunde, homeopathie, orthomoleculaire genees-
kunde en voedingsleer  vormen de basis van de 
Mesologie. Het woord “Meso” staat voormidden 
en het woord is ook afgeleid van “mesoderm”, 
het embryonale weefsel van waaruit alle verbanden 
tot stand komen. In het mesoderm vindt de reactie 
van de mens op een prikkel plaats. Deze prikkel 
kan zowel van buiten af als van binnenuit komen. 
Volgens de Mesologie is de reactie op een prikkel 
bepalend voor het even-wicht in het menselijk 
functioneren. Wanneer de reactie verstoord is, 
kan er een ziekte ontstaan, wat bij iedereen in 
diverse klachten tot uiting kan komen. 

Zelf geef ik liever de volgende omschrijving. 
Mensen bezitten levenskracht en een zelfherstel-
lend vermogen. Zo genezen wonden vanzelf, 
worden wij beter van griep en komen wij door 
stressvolle periodes heen. Door allerlei versto-
rende factoren kan het menselijk systeem uit 
evenwicht raken. Klachten zijn vaak in eerste 
instantie niet aan te tonen in bloed en urine of te 
zien op röntgenfoto’s en scans, maar ze zijn wel 
een signaal dat er iets aan de hand is. Als klachten 
langdurig latent aanwezig zijn, kunnen zij over-
gaan in chronische klachten, lichamelijke- en 
psychische ziekten. Deze klachten zijn een signaal 
dat het zelfherstellend vermogen overbelast is. 
Mesologie wil de oorzaken van ziekte en pijn 
begrijpen en bij de oorsprong behandelen. Om een 
beoordeling te kunnen maken, maakt Mesologie 
gebruik van kennis uit de reguliere geneeskunde 
en de natuurgeneeskunde. Onder de natuurgenees-
kunde vallen de: Electro acupunctuur, Ayurveda, 
Traditionele Chinese Geneeskunde, Homeopathie, 
voedingsleer, Orthomoleculaire geneeskunde, 
Fytotherapie
 
Welke patiënten behandel je als Mesoloog?
Mesologie is erop gericht mensen te behandelen 
met langdurige, steeds terugkerende of vage 
gezondheidsklachten. Te denken valt aan onder 
andere allergieën, spijsverteringsklachten, bloed-
suiker of bloeddruk problemen, stress, auto-im-
muunziekten, huidklachten etc. In preventief 
opzicht kan ik als mesoloog veel beteken, omdat 
disfuncties in een vroegtijdig stadium opgespoord 
en bijgestuurd kunnen worden, nog voordat zij 
zich in ziekte manifesteren. Als palliatieven the-
rapie kan mesologie bijwerkingen en klachten 
verminderen zodat de kwaliteit van het dagelijks 
leven aanzienlijk verbetert. In periodes waarin het 
lichaam uit evenwicht is, zoals bijvoorbeeld bij 
groei, de puberteit en stress helpt mesologie om 
de balans weer te herstellen. 

Worden de consulten vergoed 
door de verzekeringen?
Elke verzekeringsmaatschappij bepaalt het eigen 
vergoedingsbeleid ten opzichte van de verschil-
lende alternatieve en complementaire geneeswij-
zen. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen 
wordt mesologie gedeeltelijk of geheel vergoed. 
Als u wilt weten of uw maatschappij de mesologie 
ook vergoed kunt u met mij hierover telefonisch 
contact opnemen. 

Is een doorverwijzing van de huisarts nodig 
om een afspraak te maken? 
Om een afspraak te kunnen maken heeft u geen 
doorverwijzing nodig van uw arts of specialist. 
Wel streef ik naar een goede samenwerking met 
artsen, specialisten en/of andere disciplines in de 
gezondheidszorg. Voor acute en levensbedreigende 
klachten verwijs ik naar uw huisarts.
 
Wilt u in contact komen met Sonja Witkamp dan 
kunt u haar bereiken op tel. 0515-470690 of haar 
website bezoeken: www.mesologie witkamp.nl 
De prakrijk voor Mesologie Sonja Witkamp kunt 
u vinden in het Gezondheidscentrum te Bolsward, 
Jelmerstraat 4.

eigen fotoeigen foto
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Koninginnevereniging 

Makkum

Jaarvergadering

27 juni 2011
19.30 uur 

in het “Anker”

Van harte gefeliciteerd 
en alvast veel succes 

toegewenst bij je 
vervolgopleiding! 

Jeugdraad PKN Makkum

Workum - De jonge onderneming heeft zich 
begin dit jaar in Workum gevestigd. Ze heeft de 
deuren geopend voor iedereen die tot de klas-
sieke Land Cruiser familie behoort, of daar deel 
van wil gaan uitmaken. Dit robuuste vierwiel 
aangedreven werkpaard kent een groeiend aantal 
liefhebbers, in Friesland, en in de rest van het land.

De gebroeders Delwel speuren heel de wereld af 
om de zeldzaam gave exemplaren te vinden. 
Eenmaal gevonden worden ze door hen zelf 
opgehaald. In hun garage op het Horsa terrein 
naast de Frico/Domo fabriek maken ze de auto's 
klaar voor weggebruik. Ook hebben ze een voor-

raad van zeer moeilijk te vinden onderdelen aan-
gelegd. De onderneming zou eigenlijk niet kunnen 
bestaan zonder dat de gebroeders verwoed ver-
zamelaars zouden zijn en een grote voorliefde 
voor de klassieke Land Cruiser zouden hebben. 
Deze voorliefde wordt gedeeld door mensen die 
hen vragen om hun 'schip van de woestijn' te 
laten prepareren voor een trip door de Sahara of 
Lapland. Tegelijkertijd ontdekken ook steeds meer 
ondernemers het krachtige trekpaard met over-
zichtelijke en onverwoestbare techniek. Begin deze 
maand (mei) hebben ze een digitale etalage op 
het wereld wijde web gelanceerd, en vanaf juni 
worden ze bijgestaan door een extra monteur.

L&L Land Cruisers voedt klassieke Toyota familie
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25 jarig jubileum SES

Het 25e SES weekend begon dit keer al op 
Hemelvaartsdag met het 2e Open Makkumer 
Money Darts Toernooi. Op deze stralende dag 
waren er 40 darters die om leuke geldprijzen 
hebben gestreden, waaronder 8 Makkumers. De 
organisatie was in handen van Wiard Altena en 
Johan Kooistra. Om 13.00 uur begon het koppel-
toernooi, waarbij Remco de Witte de finale wist 
te bereiken met Salmon Renyaan. De finale werd 
gespeeld tegen Pieter Miedema en Ronald 
Lenderink. Remco wist nog een 180er te gooien, 
maar helaas moesten hij en Salmon het onderspit 
delven tegen Pieter en Ronald. Laatstgenoemden 
wonnen met 4-2  de finale. Om 14.30 uur startte 
het singeltoernooi. Het was een knock-out systeem, 
dus wanneer je verloren had was het gebeurd. Er 
waren 3 dames die meededen in dit toernooi. Dat 
deze dames zeker niet onder doen voor de mannen 
bleek wel doordat Elbrich Halbersma 2x 180 wist 
te gooien. Slechts 3 Makkumers wisten de 2e 
ronde te bereiken, waarbij Remco de Witte en 
Johan Kooistra tegenelkaar moesten spelen. In een 
spannende strijd lukte het Johan toch om Remco 
te verslaan, waardoor hij in de kwartfinale terecht 
kwam. Helaas had Johan weinig in te brengen 
tegen de sterk spelende Pieter Miedema, die zich 
als laatste wist te plaatsten voor de halve finales. 
Pieter moest tegen Sander Elgersma darten, hij 
won dit met overmacht. De andere halve finale 
was tussen Wouter Fabriek en Salmon Renyaan. 
Ook Salmon mist met gemak de finale te bereiken. 
Er werd best out of 9 legs gespeeld. Salmon en 
Pieter waren behoorlijk aan elkaar gewaagd, 
maar uiteindelijk wist Salmon met een 5-3 winst 
de hoofdprijs t.w.v. € 400,- te winnen. Het was 
een zeer geslaagde middag!

Op vrijdagavond werd voor de 25e keer gestreden 
om de felbegeerde hoofdprijs tijdens het volleybal-
toernooi. Het publiek was net zoals voorgaande 
jaren weer in grote getale aanwezig. Er deden 15 
ploegen mee, waaronder ook het SES sterrenteam 
met bijna alle bestuursleden. De teams waren 
verdeeld in 3 poules. De beste teams van iedere 
poule en de beste tweede van alle poules speelden 
de kruisfinales. De finales waren zeer spannend, 
voor de derde keer achtereen won de volleybal-
ploeg van Timmerfabriek de Houtmolen de hoofd-

prijs. Keet Nico ging met de 2e prijs naar huis, 
Morero en zijn vrouwen wonnen de 3e en 
De Plintmiegers de 4e. ’s Avonds maakten “De 
Suskes” er een mooi feestje van in de tent.

Onder een stralende zon ging op zaterdag het 
voetbaltoernooi los. Er waren 12 teams die in 2 
poules van 6 werden verdeeld. Er werd met 7 
tegen 7 op een half veld gespeeld. De kruisfinales 
waren tussen de Betûfte Bal en de Prins en Niemarkt 
Jachtschilders tegen Buwalda 2. De Prins won 
met 2-1 en Buwalda 2 met 3-0. De finale werd 
gespeeld tussen De Prins en Buwalda 2 en werd 
door laatstgenoemden gewonnen met 0-1. 
Ondertussen werd bekend dat Makkum 2 van de 
Broekster Boys hadden gewonnen en dit betekent 
promotie! Voor en na de prijsuitreiking was er 
een spetterend optreden van de Blauwhuster 
Dakkapel waarbij de spelersbus van Makkum 2 
feestelijk werd onthaald in Makkum. ’s Avonds 
was er een vrijwilligersavond georganiseerd, waar-
bij alle vrijwilligers van de afgelopen 25 jaar 
werden bedankt voor hun inzet. Onder het genot 
van een hapje en een drankje werden herinneringen 
opgehaald en werden op een groot scherm vele 
foto’s getoond van 25 jaar SES. Na het vrijwil-
ligersfeest trad de top 100 band STREAM op, 
die ervoor zorgde dat de meeste feestgangers 
met de voetjes van de vloer kwamen.

Op de laatste dag van het SES weekend barstte 
om 11 uur het kaatsgeweld los. Dit jaar voor het 
eerst met een luchtbal waarbij dames en heren 
door elkaar waren geloot. De 17 partuur die op 
de lijst stonden, waaronder 3 parturen met SES 
bestuursleden gingen met volle moed de strijd 
aan. Helaas begon het na een half uur te regenen, de 
hevige buien gingen gepaard met onweer. Voor 
het eerst in 25 jaar werd het kaatsen uiteindelijk 
afgelast. De 5 parturen die nog over waren, hebben 
de kaatspartij beslist in de feesttent. Het Rad van 
Fortuin werd naar de tent gehaald, waarna ieder-
een van een partuur om de beurt aan het rad mocht 
draaien, het partuur wat de meeste pun-
ten behaalde werd de winnaar. 
De prijswinnaars: 
1e Rienk Jelle Hibma, Vollie Oostenveld 
 & Geert Melchers

2e  Jan Hiemstra, Sanne Idsinga 
 & Tjitte Folkertsma
3e  Peter Dijkstra, Romine Jansen 
 & Daniël Kleiterp

’s Middags was er ook nog kindercarnaval met 
clown Japie. Veel kinderen waren prachtig ver-
kleed en hebben zich prima vermaakt. Om 17.00 
uur was het gelukkig droog geworden en begon 
het welbekende matinee met de feestband Butterfly, 
zij wisten er voor jong en oud een mooi feestje 
van te maken. Helaas waren er 3 bestuursleden 
voor wie dit het laatste weekend was. Voorzitter 
Rinze bedankte Geert, Nelleke en Anjo voor hun 
geweldige inzet van de afgelopen jaren.

Het SES bestuur kan terugkijken op een geslaagd 
weekend. Wij willen dan ook alle vrijwilligers 
weer hartelijk bedanken voor hun hulp!

Namens het SES bestuur: 
Rinze, Kees, Geert, Anjo, Nelleke, 
Christine, Sibo, Wiepkje, Willem & Rienk.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Neem contact op met onze acquisiteur 

mail naar: belboei@makkum.nl

Zaterdag 18 juni a.s.
Feest Skuzum/Piaam

Met ‘s avonds muziek
van “onze” DFJ: Kees
in ligbox-Attema

Zwemexamens in Waterpark 
“Mounewetter”

Witmarsum - Op zaterdag 11 juni zijn alle kin-
deren geslaagd voor hun zwemdiploma A. De 
examens zijn afgenomen door het gediplomeerde 
badpersoneel van “Mounewetter”. 
Voor het A-diploma slaagden 8 kinderen:
Harmen Bisschop, Bas de Boer, Margriet van der 
Brug, Pierjan van der Hauw, Inge Helffrich, Jarno 
de Jong, Anke Schippers en Tobias Spanning.
Allemaal van harte gefeliciteerd! Op onze website 
www.zwembadmounewetter.com staan de foto’s.

Isa en Anna Siemensma 
beide in de prijzen
Sneek - Isa en Anna Siemensma gingen woens-
dag 8 juni j.l. naar Concours Hippique in Sneek. 
Isa behaalde met haar pony Sabine een 2e prijs 
in de bixie dressuur A. Anna behaalde met haar 
pony Irma in de klasse B een tweede prijs met 183 
punten en de 2e proef was goed voor een 1e prijs 
met maar liefst 192 punten.

eigen fotoeigen foto

Hèt adres voor Uw 4WD 
Toyota Land Cruiser.
Onderhoud, onderdelen, 
restauratie en verkoop 
belastingvrije 40, 60 
en 70 series.
Kom eens langs op 
Hoekseize 24 op het 
Horsa terrein te Workum.

Of kijk op onze website 
w w w. l e n l . e u

L&L Land CruisersL&L Land Cruisers
H o e k s e i z e  2 4 c ,  8 7 1 1  H R  t e  W o r k u m
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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

www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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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!

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Een geslaagd zonovergoten Concours Hippique Pingjum

Pingjum - Met een flinke aanmelding en stralende 
omstandigheden werd zaterdag op Lutke Peinjum, 
onder de rook van Pingjum, het jaarlijkse concours 
hippique voor de 32ste keer gehouden. De ver-
nieuwde opzet met meer ander vertier en meer 
rubrieken is gebleken een succes te zijn. Ook mede 
door het schitterende weer heeft het CH Pingjum 
veel bezoekers getrokken. Dit jaar begon het 
programma al om 9.00 ’s ochtends met het ring-
rijden voor kinderen. De kinderen zowel aan-
gespannen als onder het zadel hebben fanatiek 
gestreden om de prijzen. Soms wilde de pony niet 
meewerken maar toch zetten de deelnemertjes door. 
Helaas was het na drie ronden alweer voorbij 
terwijl ze net op stoom waren. De prijsuitreiking 
vond net na het middaguur plaats in de wedstrijd-
ring van het concours hippique voor een groot 
publiek. Vanaf half 11 kreeg het publiek een 
gevarieerd programma voorgeschoteld met 19 
tuigrubrieken met tuigpaarden, het Friese paard, 
hackney’s en twee maal een showblok van shet-
landermenclub ‘Lyts mar Krigel’. 

Dit jaar mocht het CH Pingjum ook het Noordelijke 
Kampioenschap voor de dubbelspan Hackneys 
verzorgen. Het Noordelijk Kampioenschap in 
Pingjum was het kampioenschap voor regionale 
rijders uit het noordelijke gedeelte van Nederland 
(land boven de grote rivieren). Het was dus een 
belangrijke wedstrijd voor Hackneyrijders uit het 
bovenste helft van het land. De strijd spitste zich 
tenslotte toe op Suprise Gusty en Suprise Mathie 
van Frits Rovers en Rising Star en Something 
Special van Leen Schaap. Beide spannen liepen 
best, maakten wel eens een foutje, maar toonden 
ook veel gelijkheid. Na het nodige wikken en 
wegen koos de jury voor het span van Rovers, 
dat de passen iets mooier afmaakte. Na deze 
spannende strijd kon waarnemend burgemeester 
H. Apotheker van de gemeente Súdwest Fryslân 
de kampioen dhr. F.A. Rovers uit Lemelerveld met 
het hackneyspan Suprise’s Mathie en Suprise’s 
Gusty huldigen en heeft met hem de ereronde 
verreden.

Ondanks dat Roden ook rubrieken voor Friezen 
verreed, koos een aantal ook nationaal startende 

stallen toch voor Pingjum en dat leverde bijzonder 
mooie en ook heel volle rubrieken op. In de 
limiet moest daarom eerst een tussengroep over 
rijden, waarna de kopgroep van zes aanspanningen 
aan de beurt was voor de herkansing. Topgazon 
Walt van Margé Emmens schreef de finale op zijn 
naam. Mooi ruim bewegend en met voldoende 
houding presenteerde deze zich in een mooie 
regelmaat.

Dit jaar werd er zoals gebruikelijk in de open 
klasse Fries ras weer gestreden om de Zilveren 
Zweep. De Zilveren Zweep wordt aangeboden 
door de familie Meinte Abma (wijlen voormalig 
burgemeester gemeente Wûnseradiel). Zeven fina-
listen streden om de Zilveren Zweep. Het werd 
een heel spannende strijd, met Willem van familie 
Van Duyn en gereden door Berry Kulk als win-
naar. Willem toonde houding, zeer veel beweging 
en veel looplust. Jonker van Lutke Peinjum van 
Nanne Osinga werd op zijn geboortegrond met 
Pieter Okkema tweede. Zijn presentatie was iets 
minder constant, maar ook heel best.

Naast de prachtige rubrieken die verreden zijn, 
waren er dit jaar 15 standhouders aanwezig die  
diverse producten aan de man brachten. Ook voor 
de kinderen was er veel vertier onder andere 
schminken, gratis ponyrijden, kinderspelen en 
een mooi krodillenspringkussen welke kosten-
loos beschikbaar was gesteld door Kinder-
paradijske te Harlingen. Daarnaast was er ook 
een mooie expositie van diverse oldtimerauto’s, 
-tractoren, -vrachtwagens en rijtuigen aanwezig. 
Kortom voor elk wat wils!

Vanaf 18.00 uur heeft er in het centrum van 
Pingjum het traditionele ringrijden plaatsgevon-
den in twee groepen. Tussen 18.00 en 19.00 uur 
werd er door de 20 deelnemers onder het zadel 
gestreden. Vanaf 19.00 uur was het de beurt aan de 
13 aangespannen combinaties. Door het prachtige 
weer was er veel publiek langs de route welke 
door het centrum van Pingjum voer. Speaker Gerrit 
de Vries wist de sfeer er goed in te krijgen waar-
door het een leuke afsluiting van het Concours 
Hippique Pingjum was.

eigen fotoeigen foto
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Multifunctioneel Centrum Maggenheim

Zoekt
Een gemotiveerde beheerder (M/V) die samen met 
de assistent beheerders zorg draagt voor een optimaal 
beheer en exploitatie van de kantine, bar en overige 
ruimten binnen het MFC.

Wie
Wij zoeken een persoon met leidinggevende 
capaciteiten en affi niteit met de doelgroepen 
op het gebied van sport en cultuur. 

Wat
- Je geeft leiding aan de assistent beheerders en  
 huishoudelijk medewerkers en stelt de werkroosters op. 
- Je verzorgt (mede) de planning en verhuur 
 van de ruimtes binnen het MFC. 
-  Je organiseert activiteiten en evenementen 
 in samenwerking met de evenementencommissie. 
-  Je bent verantwoordelijk voor de inkoop en exploitatie 
 van de kantine, bar en overige ruimten.
-  Je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers, 
 leveranciers en medewerkers. 
-  Je hebt MBO werk- en denkniveau. 
-  Je hebt technisch en zakelijk inzicht. 
-  Je hebt horeca-ervaring en bent in het bezit 
 van het certifi caat Sociale Hygiëne. 

Hoe
Stuur je brief of mail met CV vóór 1 juli naar: 
Stichting Nieuw Maggenheim 
p/a Bleekstraat 20
8754 CL  Makkum
tendamterp@hetnet.nl
www.mfcmaggenheim.nl

Kijk voor de volledige functieomschrijving 
op www.mfcmaggenheim.nl



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 16 juni 2011

TE KOOP

De Geep 7
MAKKUM

Royale gezinswoning 
met o.a. 5 slaapkamers, 
berging en zonnige tuin 

op het zuiden.

Vraagprijs:
€ 179.500,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag 
en wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. 
Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving 
van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- 
c.q. verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, 
ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur 
of u kunt contact opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  
advertenties wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

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

Het aanleveren van materiaal voor in de 
Makkumer Belboei kan uitsluitend gestuurd 
worden naar: belboei@makkum.nl. 
Al het materiaal welke via andere kanalen 
binnen komen wordt niet geplaatst. Dit om 
misverstanden te voorkomen.

Colofon

Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-
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Fietsdrager voor achterop de auto € 45,- Bolderkar 
leuk voor naar het strand € 50,- tel. 06-43023470

Bijzonder  getinte gladde Deense keien in diverse 
maten voor uw tuin, samen 150 kg, € 35,- Kijken/
kopen alleen vandaag.  Fris matrasje voor kinder-
bedje 10x85x7,5 cm, € 10,- tel. 06-49962472

Sta-op stoel: motor voor sta-op, motor voor rug en 
motor voor voetsteun, t.e.a.b. Gasstel (4-pits) in 
nette staat € 15.-. tel. 0517-531721 of 06-36563503.

Lieve konijntjes, zijn 8 wkn oud. 1 zwart gevlekte en 
4 witte met bruin. € 5,- per stuk. tel. 0515-576631

Twee koffers (nieuw) 10,- totaal, Biertender Perfect 
Draft Philips (nieuw) 10,- Vogel’s T.V. muurstandaard 
wit (nieuw) 10,- Stapelbed hout met trapje (Ikea) 
kan ook als twee losse bedden gebruikt worden incl. 
2 matrassen 65,- Grote hondenmand donkerblauw 
plastic z.g.a.n. 10,- Katten transportmandje riet 5,- 
tel. 232575.

Lief en geduldig paardenmeisje voor de verzorging 
van onze pony, tel. 06-29578161

licht grijze vloertegels 30 X 30 - 35 stuks ± 3 m². 
gratis op te halen tel. 06-24102364

Wie heeft mijn jas op zaterdag 4 juni meegenomen 
uit Schippers. Mijn sleutels zaten er in en die wil ik 
graag terug. Graag bellen op 06-42860401

Mooi nestje jonge poesjes, tel. 0517-532161

Jonge poesjes in verschillende kleur stellingen. Zoek 
er snel uit want anders zijn ze weg. tel. 0517-532354

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt 
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst, 
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u 
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst 
tot  250.- email: belboei@makkum.nl

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

AANGEBODEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

Aukje van der Meer maakte deze foto van een onfortuinlijke buschauffeur. De bestuurder had zich vergist, 
komende van Harlingen, was hij de Leerlooierstraat ingereden. Bij de Slotmakersstraat kwam het voertuig 
vast te zitten zodat hij achteruit deze straat richting Kerkstraat moest verlaten. Dat dat de nodige problemen 
gaf bewijst deze opname.

De Waardruiters

PSV de Halsbânruters

Concours Hippique Sneek 
woensdag 8 juni Pony’s, Dressuur:
In de klasse L2 behaalde Anna Strikwerda met 
Tamonda 180 punten. Daphne de Vries startte met 
Fallingasate Dewi in de klasse M1, 184 punten

Springen:
Bij het springen in de klasse B startte Yara de Vries 
met Speedy, een weigering maar toch 1 winstpunt. 
Hannah Kuiper startte met Josephine Beau bij het 
BB springen, foutloos en een 1e prijs. In de klasse 
L kwam ze met Fast & Furious 2 maal foutloos 
rond en won daarbij de 1e prijs.

Donderdag 9 juni Paarden:
Klaas Gorter startte deze dag met Max dressuur in 
de klasse B, de eerste proef 185 punten en de 
tweede proef 189 punten en een 3e prijs.
 
Zaterdag 11 juni Paarden:
Ook deze dag werd er dressuur verreden, in de 

klasse B kwam Klaas Gorter aan de start met Max, 
de eerste proef 183 punten en de tweede proef 184 
punten. Ook Esther Scheffer startte met PePe in de 
klasse B dressuur, de eerste proef 190 punten en 
een 5e prijs en de tweede proef 181 punten en een 
6e prijs. In de klasse M2 startte Petra de With met 
Zhyreina, de eerste proef 179 punten en een 7e prijs 
en de tweede proef 189 punten en een 4e prijs.

Arum 12 juni Paarden:
Op deze eerste pinksterdag was er een dressuur-
wedstrijd in Arum, in de klasse B kwam Hielke 
Gorter met Max aan de start, de eerste proef 185 
punten en een 3e prijs en de tweede proef 198 en 
een 2e prijs en maar liefst 3 winstpunten èn vol-
doende om te promoveren naar de L1! In dezelfde 
klasse startte Esther Scheffer met PePe, de eerste 
proef 181 punten en de tweede proef 194 punten en 
2x de 5e prijs.
In de klasse M1 startte Marieke Lombaard met 
Uniek Nynke B, een goede proef, 195 punten!

Oranjewoud 4 juni
Lucie Boelens kwam hier met Alana uit in de klasse 
L1. In de 1e proef won zij de 4e prijs met 186 punten 
1 winstpunt en in de 2e proef een winstpunt met 
190 punten
 
Sneek 09 en 11 juni
Op het jaarlijkse concours in Sneek kwamen ver-
schillende combinaties van de Halsbânruters aan de 
start. Louise Nieuwenhuis kwam met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum aan de start in de klasse M2. Zij 
won de 4e prijs met 195 punten goed voor 2 winst-
punten. Bobbie Ydema reed met Artist in de klasse 
M2. Zij won in de 2e proef de 1e prijs met `186 
punten. Suanne Huurman met Cadanz kwam uit in 
de klasse B. In de 1e proef reed zij 187 punten 
bijelkaar en in de 2e proef 196 punten. samen goed 
voor 3 winstpunten. Lucie Boelens kwam voor de 
eerste keer uit in de klasse L2 met Alana. In de 1e 
proef behaalde zij 184 punten en in de 2e proef de 
3e prijs met 195 punten samen goed voor 3 winst-
punten. Annette Reitsma met Carmen reed voor de 

laatste keer in de klasse B en behaalde de 4e prijs 
met 188 punten en in de 2e proef 190 punten samen 
goed voor 2 winstpunten. Sanna v/d heide kwam 
met Teade van Tritsum uit in de klasse L2. Zij reed 
2 winstpunten bijelkaar met 180 en 184 punten. 
Met Teade mag Sanna nu uitkomen in de klasse M1. 
In de klasse M2 kwam Sanna uit met Minke van de 
Blokken. Zij won de 4e prijs met 186 punten.
 
Arum 12 juni
Louise Nieuwenhuis reed met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum in de klasse M2. Zij won in de 2e proef  de 
2e prijs met 176 punten. Susanne Huurman met 
Cadanz won in de klasse B in de 1e proef de 1e 
prijs met 208 punten goed voor 2 winstpunten. In 
de 2e proef won zij de 4e prijs met 195 punten ook 
2 winstpunten. Susanne heeft nu haar punten bij-
elkaar in deze klasse en mag nu uitkomen in de 
klasse L1. Annette Reitsma kwam met Carmen ook 
in Arum aan de start. Voor de eerste keer kwam zij 
in xe kkasse L1 uit en behaalde een winstpunt met 
180 punten.
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