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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Prachtige 2/1-kapwoning met garage, grote tuin, 
3 slaapkamers en een nieuwe vergrote badkamer op 

1e verd. en 4e slaapkamer op 2e verd., 303 m² eigen grond
Vraagprijs € 210.000,- k.k.

Makkum, It String 5

Zomeravond Braderieën
Makkum - Vanaf 8 juli organiseren de onder-
nemers van Makkum weer wekelijks braderieën. 
Dit jaar onder leiding van de familie Zeeman. 
De braderieën zijn dit jaar voor het eerst op 
vrijdags. De markten zijn van 16.00 tot 21.00 uur. 
Tevens kunnen de kinderen weer een vrije ver-
koop houden.

Willen de omwonenden er rekening mee houden 
dat de Kerkstraat, Markt en Plein autovrij zijn 
vanaf 14.30 uur.
Donderdag 14 juli is er weer de traditionele  
Jaarmarkt van 10.00 tot 17.00 uur.

Het bestuur O.V.M.

Jurjen Nagel uit Makkum 
deelnemer aan kookwedstrijd 'Masterchef'

Makkum - Zondag 26 juni jl. heeft Jurjen Nagel 
uit Makkum deelgenomen aan het tv-programma 
Masterchef. Dit is een kookwedstrijd waarin 
iedereen zijn/haar kooktalenten kan laten zien. 
De auditie, met zo'n 250 deelnemers, was een 
week ervoor. Hij moest een gerechtje bereiden in 
10 minuten en dit door de jury laten beoordelen. 
Het werd een gerechtje met streekproducten zoals 
ossenhaas en schapenkaas. De jury was erg 
enthousiast en Jurjen was dan ook één van de 50 
kandidaten die doorging naar de volgende ronde! 
Vorige week zondag was het dan zover dat hij 
weer naar de Kookfabriek in Amsterdam mocht 
om iets lekkers te presenteren. Dit keer moest het 
een hoofdgerecht zijn en hij kreeg 45 minuten de 
tijd om het te bereiden. De camera’s waren volop 
aan het draaien terwijl Jurjen aan het koken was 
met diverse soorten vis uit de Waddenzee. De 
jury was dit keer erg kritisch maar ook weer erg 
enthousiast, ‘ontzettend creatief’ en ‘kunstenaar’ 
waren woorden die ze noemden. Helaas zit hij niet 
bij de 12 finalisten maar het was een erg leuke 
ervaring en een eer om zo ver te komen in deze 
zware competitie. Masterchef wordt vanaf eind 
augustus op de televisie uitgezonden op Net5. 

Momenteel is Jurjen druk bezig met het opzetten 
van een eigen catering waarmee hij het steeds 
drukker krijgt. Hij kookt grotendeels met streek- 
en biologische producten en durft de uitdaging 
aan om nieuwe creaties te maken en gerechten 
vanuit de hele wereld te koken. Bijvoorbeeld een 
BBQ, buffet of broodjes, Italiaans, Thais of 
Hollands, het is allemaal mogelijk. Dit kook-
talent ook eens in huis halen? Kijk op de website 
van Jurjen Catering: www.jurjencatering.nl.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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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 Tandartsenpraktijk Hammole 1 Workum,
 tel. 0515-541345                                     
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

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, Ds.L. Touwenlaan 13a
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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

Met leedwezen hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van

Lammert Veenstra
Jaren was hij lid van onze tennisvereniging.
Namens het bestuur wensen wij de familie 
veel sterkte.

Tennisvereniging Makkum.

Geschokt hebben wij kennis genomen van 
het zeer plotselinge overlijden van

Ruurd Twijnstra
vader van onze teamgenoot Johanna.
Wij wensen Johanna en de familie veel 
sterkte toe. 

Volleybal dames Makkum 3

12-7-04                          12-7-11

Annie
Geen dag dat ik niet over je praat.........
Geen dag dat ik niet aan je denk.........
Geen dag dat ik je niet mis........

Arie
Kinderen en kleinkinderen

Nieuw is de wereld
sinds het moment

dat jij bij ons
gekomen bent. 

Als dromen uitkomen...
Welkom lieve

Jorrit Riemer
Geboren op 28 juni 2011

Gerhard van der Meer 
en Cindy Wagenaar

It Ferset 60
8754 LC Makkum 

Woensdag 13 juli 
Makkum - strandbibliotheek 14.00 uur 
knutselen met schelpen vanaf 6 jaar

Zondag 17 juli 
Makkum - strandbibliotheek 14.00 uur
voorlezen en knutselen De mooiste vis van de 
zee vanaf 4 jaar

Oldtimer dag één 
van de activiteiten tijdens 
2e lustrum Gaaster dorpsfeest  
Gaast - Voor de tiende keer op rij viert Gaast 
aanstaand weekend (van 8 tot en met 10 juli) het 
dorpsfeest in een feesttent aan de Boerestreek. 
Wat tien jaar geleden begon als experiment, mag 
met de viering van dit 2e lustrum als geslaagde 
formule worden beschouwd. 

Kaatsen
Op vrijdag gaan de feestelijkheden om 9.30 uur 
van start met het kaatsen van de traditionele Gaaster 
merkepartij, beter bekend als de ‘’Frans Twijnstra-
partij’’. Met aansluitend de prijsuitreiking en 
matinee met muziek van ‘’Lets Dance’’.

Oldtimers  
Zaterdagochtend is er koffie in de tent en daarna 
gaan de fietsers op pad voor de traditionele fiets-
tocht met picknick onderweg en gaan ook de 
oldtimers toeren in de omgeving van Gaast. Bij 
terugkomst is er voor hen een behendigheids-
wedstrijd en zijn de fietsers (jong en oud) opge-
warmd voor de zeskamp.
's Avonds staat vanaf 22.00 uur de gerenom-
meerde coverband Why Not uit Wommels garant 
voor de gezelligheid. (Entree voor 12-16 € 5,00, 
16 jaar en ouder € 8,00)

Voetbaltoernooi
Op zondag zorgt Rense Westra (bekend van 
Baas boppe Baas en tal van Friese films) om 
11.00 uur voor de broodnodige spiritualiteit tijdens 
een dienst in de tent, hij krijgt hierbij hulp van de 
‘’Vocal Roses’’. Daarna barst om 12.30 de battle 
om de tsjettel los met het inmiddels ook al tradi-
tionele voetbaltoernooi met aansluitend de al 
even traditionele barbecue. Voor de muzikale 
omlijsting zorgen oud-Gaasters vader en zoon 
Wijnia (bekend van bar/dancing Frisia in Schraard). 
Opgave voor zowel voetbaltoernooi als BBQ is 
om organisatorische redenen noodzakelijk. 

Kreatiefmarkt
Bolsward - Voor het zestiende jaar is weer een 
Kreatiefmarkt in de Waag onder het stadhuis te 
Bolsward. Iedere donderdag van 9.00 tot 16.00 uur 
is men welkom om de creaties van hobbyisten te 
bewonderen zoals schilderijen en brei-en haak-
werk. Kreaties van fietsbinnenband en berkenhout, 
barbie-en babykleertjes, kaarten, decoratieschil-
deren, vilttechniek, sieraden en mozaïk. Vrij entree

Zomerconcert in Pingjum
Pingjum - Op donderdag 7 juli zullen muziek-
vereniging Harmonie en slagwerkgroep HardSlag 
de handen ineen slaan en een gezamenlijk buiten-
concert verzorgen. Iedereen is welkom om te 
komen kijken en luisteren vanaf 20.00 uur bij 
Jeugdhonk  ’t Huske in Pingjum.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Versunie Goudse Gesneden Jong Belegen Kaas....nu voor 1.59

pakje Snijworst......................................nu 25 cent korting

Almhof 0% vet Yoghurt, diverse smaken, 500 gram....nu 1.09

fles Fanta, 1.5 liter.........................................................nu 1.19

Goudappeltje, literpak...........................................voor 99 cent

King Pepermunt, pak à 5 rol..........................................nu 1.35

Aanbiedingen geldig van do. 7/7 t.e.m. wo. 13/7

Profiteer van 7 t/m 9 juli
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Runderspies
100 gram 2,20
Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Filetlapjes
vanaf 100 gram 1,55
Vleeswarenvoordeel
100 gram Shouderham + 

100 gram Gebraden Rosbief            samen    2,45
Let op! Vrijdag op de markt

U haalt een zak patat,
dan zorgen wij voor de Shoarma!
per broodje (goed gevuld)  3.-

119E Makkumer Merke
Makkum - Nog 9 dagen, dan is het zover. 
Kaatsvereniging Makkum organiseert “De 
Makkumer Merke” met Kaatspartijen / Feesttent 
/ Muziek / Lunapark op het Plein en op de Markt 
/ Zweefmolen op het veld / Reünie / Plezier / 
Sportiviteit en nog heel veel meer.

In de Belboei van volgende week kunt u het
volledige programma vinden en nog veel meer 
Merke Info, maar nu al op www.kv-makkum.nl

Geen kerkdienst maar een 
tentdienst in Gaast
Gaast - Zondag 10 juli organiseert de PKN 
gemeente Gaast / Ferwoude een bijzondere kerk-
dienst. Het is de bedoeling dat jong en oud dan 
massaal toestromen naar de tent die bij het kaats-
terrein staat. Omdat de avond ervoor nog wordt 
gefeest, staat de koffie voor de dienst klaar. Daar-
na is er om 11.00 uur een samenkomst.

Een tent heeft geen drempel en dat kan voor 
niemand een hindernis zijn. De zanggroep Vocal 
Roses uit Nijemirdum komt de dienst muzikaal 
ondersteunen. Er is geen officiele dominee aan-
wezig maar Rense Westra bekend van omrop 
Fryslan komt hier zijn verhaal vertellen.  Eltsenien 
tige wolkom, oan’t sjen yn’e tinte. 
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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.

Grote problemen bruggen bij Kornwerderzand

Kornwerderzand - Afgelopen zondag 26 juni 
waren er grote problemen bij een van de bruggen in 
de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Een brug ging 
niet meer goed dicht waardoor het autoverkeer 
richting Friesland tussen ongeveer 14.45 uur en 
16.45 uur heeft stilgestaan. Janneke Powell en 
Eric Kaarsemaker hadden vanuit hun voortuin goed 
zicht op wat er gebeurde. 

Door de warmte was de brug uitgezet. De brand-

weer was opgeroepen om de brug te helpen koelen, 
maar was richting het tankstation Breezanddijk 
gereden om daar te keren en van daaruit in de file 
terechtgekomen. De zwager van Janneke en Eric, 
Klaas-Albert Houwaard, heeft intussen geholpen 
door met een puts de brug af te koelen. Hij heeft 
flink staan putsen, en volgens de betrokken storings-
monteur en de kantonier van Rijkswaterstaat is 
het heel waarschijnlijk dat de brug door hem 
uiteindelijk rond 16.45 uur weer dicht kon.

eigen foto'seigen foto's

Witmarsumse kunstschilderes naar Kunstbeurs Amsterdam

De uit Witmarsum afkomstige kunstschilderes 
Tjittie Koopmans is uitgenodigd om deel te nemen 
aan de Kunstbeurs in Amsterdam. Deze kunstbeurs, 
die gehouden wordt op 25 september in het 
World Fashion Centre Beursplaza trekt jaarlijks 
duizenden bezoekers. Een grote verscheidenheid 
aan kunstuitingen wordt getoond door meer dan 

300 Nederlandse kunstenaars. Daarmee is deze 
beurs één van de grootste kunstbeurzen in Neder-
land. Meer informatie hierover is te vinden op 
www.kunstjaarbeurs.nl.

Tjittie Koopmans is in 2006 begonnen met schil-
deren en heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld 
als een zeer talentvol schilderes van voornamelijk 
abstracte kunst. Ze heeft een goed ontwikkeld 
gevoel voor kleur en schildert vaak spontaan wat 
er in haar opkomt. Je kunt haar niet in één stijl 
vangen want door gebruik te maken van ver-
schillende technieken, voelt ze zich in meerdere 
stijlen  thuis. Inspiratie haalt ze overal vandaan 
en is iets waar ze niet op wacht want tijdens het 
schilderen komt de inspiratie vanzelf. Ze schildert 
voornamelijk met acrylverf op doek van ver-
schillende formaten.  

De expositie in Amsterdam is haar eerste expositie 
buiten Friesland. Het is de bedoeling dat er ter 
zijner tijd een overzicht van haar werk te bewon-
deren is in Witmarsum. Ook in Harlingen in de 
Grote Kerk is deze zomer werk van haar te zien, 
n.l. tijdens de grote groepstentoonstelling van 
uitsluitend Friese kunstenaars. Deze expositie 
duurt van 9 t/m 16 juli en is gratis toegankelijk. 
Meer informatie hierover is te vinden op www.
keikharlingen.nl.

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Uniek lounge terras met speeltuin
Uiterst geschikt voor zowel 

kleine als grote groepen

Geopend op: woensdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur 
zaterdag & zondag vanaf 11 uur

(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Voor foto‛s en info. zie

www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

Vogelwacht Makkum op Jaarmarkt Makkum

Even bemanning zijn op It Makkumer skûtsje?

Op blote voeten naar de bibliotheek!

Aanstaande donderdag 14 juli wordt in Makkum 
de jaarmarkt georganiseerd. Een bont scala aan 
kraampjes vult de straten in het centrum van 
Makkum. Vreemde eend in de bijt dit jaar is de 
stand van Vogelwacht Makkum. Wat hebben zij 
u te bieden? De wacht zorgt dit jaar voor een 
uiterst informatieve stand waarbij u alle vragen 
over vogels en natuur in het algemeen kwijt 
kunt. Daarnaast kunt u in beeld en rapport zien 
wat voor werk verricht wordt om de vogelstand 
in Makkum op peil te houden. De stand wordt 
aangekleed met prachtige opgestopte vogels en 
de mooiste natuurfoto’s. Om u als bezoeker te 
helpen met het aantrekken van vogels rondom 
uw woning kunt u tegen een scherp tarief diverse 
nestkasten kopen. Zo lang de voorraad strekt bieden 
wij ca. 25 nestkasten aan. Wees er dus tijdig bij! 
Naast nestkasten kunt u prachtige kalenders, 
foto’s, ansichtkaarten, atlassen, stickers, kleding, 
paraplu’s en wat al niet meer kopen. Vogelwacht 
Makkum werkt aan haar naamsbekendheid en 
grijpt deze kans aan om deze te vergroting.

Traditioneel mogen wij buigen op een stabiel 
aantal leden. Inmiddels groeit Makkum flink 
door en zijn er nog vele vogelliefhebbers niet op 
de hoogte van ons werk en ook nog niet lid. Voor 
maar € 5,- per jaar kunt u lid worden van onze 
wacht. Met een fris en jong bestuur werken wij 
aan jeugdeducatie, nestbescherming, weidevogel-
bescherming, wintervoeding en vele andere acti-
viteiten. Met een gloednieuwe website www.
vogelwachtmakkum.nl  wordt naast de jeugd nu 
ook steeds vaker de oudere leden bereikt. Door 
lid te worden steunt u deze doelen en bent u 
direct uitgenodigd voor ons jubileumfeest in 
2012. 

Volgend jaar bestaat onze wacht al weer 50 jaar 
en om dit te vieren pakken wij groots uit. Hoe 
groot? Vraag het aan de kraam op de jaarmarkt 
in Makkum. Bestuur en vrijwilligers staan open 
voor uw vragen!

Vogelwacht Makkum eo. 

Makkum - Tijdens de zomeravondmarkten is 
het mogelijk om een stukje te gaan zeilen met 
It Makkumer skûtsje, tegen de kleine vergoeding 
van 5 euro en voor donateurs gratis. Altijd al een 
keer willen zeilen met een skûtsje? Of reuze 
nieuwsgierig naar It Makkumer skûtsje en haar 
kwaliteiten? Of gewoon de sfeer aan boord eens 
proeven? Stap dan op vrijdagavond aan boord en 

help mee om dit prachtige skûtsje te zeilen! 
Opgave is niet nodig, kom om half 7 naar de sluis 
van Makkum en maak kennis met de bemanning. 

Ook heeft It Makkumer skûtsje op de markt een 
kraampje staan. Ben je nog geen donateur? Word 
het hier! Of koop een t-shirt of wimpel van It 
Makkumer skûtsje en steun ons!

Makkum - Ook deze zomer is in Makkum de 
strandbibliotheek weer in bedrijf, dit jaar voor 
de vijfde keer. De strandbibliotheek is te vinden 
op het strand van de Holle Poarte te Makkum 
vanaf 13 juli tot 31 augustus. Elke dag, zeven 
dagen in de week, is de strandbibliotheek geopend 
van 11.00 - 17.00 uur. Binnen staat een collectie 
van tweeduizend boeken. Ook tijdschriften en 
kranten ontbreken niet. Voor de kinderen zijn er 
prentenboeken, strips en leesboeken. Ook is aan 
de Duitse bezoeker gedacht; een gedeelte van de 
aanwezige collectie is in het Duits. Bezoekers 
lenen zonder pasje een boek en brengen het aan 
het eind van de dag terug. Zo vanaf je badlaken 
een lekkere detective halen, of een prentenboek 
voor de kleintjes, gratis nog wel, makkelijker kan 
het toch niet? Voor campinggasten en bezoekers 

van het  bungalowpark is er een speciaal zomer-
abonnement. Daarnaast worden door de strand-
bibliotheekmedewerkers diverse activiteiten 
georganiseerd op woensdag- en zondagmiddag. 
Op onze website staan alle activiteiten vermeld.

De strandbibliotheek doet meer.
Deze zomer krijgen we bezoek van de schijfster 
Maren Stoffels. Zij is de schrijfster van o.a. 
“Dreadlocks en Lippenstift“, “Sproetenliefde” 
en “Op blote voeten”.  Je kunt haar vragen stellen, 
met haar op de foto, je boek laten signeren en 
nog veel meer. Zij komt op zaterdag 13 augustus 
om 14.00 uur. Kom ook eens langs. Ervaar hoe 
leuk het is in de strandbibliotheek; de sfeer van 
vrije tijd, vakantie en genieten. Voor meer infor-
matie zie: www.strandbibliotheekmakkum.nl

eigen fotoeigen foto



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 6 juli 2011

PSV de Halsbânruters
 
Bolsward 24 juni
Ellyanne van Slageren kwam op het heamiel-
concours in Bolsward in de klasse B aan de start 
met haar parard Magnolia. In de 1e proef scoorde 
zij 188 punten goed voor de 5e prijs. In de 2e 
proef behaalde zij eveneens 188 punten goed voor 
de 5e prijs. Zij kan weer 2 winstpunten bijtellen.
Marieke Ypma kwam met Falco aan de start in 
de klasse M2. In de 2e proef won zij de 5e prijs 
met 182 punten 1 winstpunt.
Martina Bos reed in de klasse L1 met Xenia 2 
nette proeven wat haar 2 winstpunten opleverde 
met 182 en 181 punten. Met Yne Ilona ook in de
L1 ook een winstpunt met 182 punten
 
Bolsward 25 juni
Sierella van Slageren kwam met Gold Fire uit in 
de klasse M2 cat.D. In de 1e proef won zij de 2e 
prijs met 186 punten goed voor 1 winspunt.
Wiënna van Slageren kwam met Tootsie uit in de 
klasse L1 cat.B. In beide proeven behaalde zij 
een winstpunt met 181 punten

Arum 26 juni
Tanya Kooister reed met Amon in de klasse M1 
twee nette proeven wat haar twee 1e prijzen 
opleverde met 194 en 192 punten goed voor 2 
winstpunten.
Anne-jels Brouwer reed met GTretapoda KH in 
de klasse L2 een winstpunt met 183 punten.

Koudum 30 juni
Annemarie Wietsma kwam in de klasse M1 aan 
de start met Samyra v/d Binnenvelder. In de 1e 
proef won zij de 6e prijs met 187 punten. 
Annamrie heeft nu haar punten in de klasse M1 
bijelkaar en mag nu in de M2 starten.
Sanna v/d Heide kwam met Teade van tritsum 
voor het eerst. uit in de klasse M1,en reed een 
winstpunt met 181 punten.
Bobbie Ydema reed met Artist in de klasse M2. 
In de 1e proef won zij de 2e prijs met 191 punten 
enin de 2e proef de 4e prijs met 181 punten. Zij 
kan er weer twee winstpunten bijtellen. Met 
Caramba reed Bobbie in de klasse L1. In de 1e 
proef won zij de 3e prijs met 190 punten en in de 
2e proef de 5e prijs, met 195 punten samen goed 
voor 3 winstpunten.
 
Oldeholtpade 3 juli
Martina Bos ging hierheen met Xenia en reed in 
de 1e proef een winstpunt met 185punten. Met 
Xenia in de klasse L1 reed zij een winstpunt met 
182 punten. Met Yne Ilona reed zij in beide 
proeven in de klasse L1 een winstpunt met 182 
en 189 punten.
 
Arum 3 juli
Andrea Vlug kwam met haar pony Siebregje uit 
in de klasse B en reed in de 1e proef een winst-
punt met 182 punten.
 
Hippolytushoef 3 juli
Marieke Ypma ging met Falco de afsluitdijk over 
om mee te doen an het jubileumconcours in 
Hippolytushoef.In de 1e proef in xde klasse M2 
won zij de1e prijs met 191 punten en in de 2e 
eproef de 2e prijs met 184 punten amen goed 
voor 2 winstpunten. Ook was zij de beste combi-
natie in de klasse M2 wat haar een statiedeken 
opleverde.
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Wat nou Spanje of Griekenland? Wie zijn ogen de kost 
geeft, kan zomaar een Nederlands walhalla aan het 
water ontdekken. Waar je tegen betaling kunt slapen in 
de plaatselijke nor. In gesprek raken met Johann en 
Nannie Schmid is meer dan zomaar een vakantie-
praatje. Dit echtpaar uit Assen (“we kennen elkaar al 
veertig jaar”) is hevig verliefd geworden op wat reeds 
in vele blogs van toeristen als een “fantastische plek” is 
omschreven, en heeft vervolgens de uiterste consequentie 
van hun verliefdheid op de schouders genomen: inves-
teren met lef, en verbouwen tot je erbij neervalt. Ter 
bevestiging van de verliefdheid surft Nannie, uitkijkend 
over ‘de baai van Makkum‘, met het puntje van haar 
nagel naar de immense collectie luchten die ze heeft 
geschoten. “Echt! Ik overdrijf niet als ik zeg dat je hier 
de hele dag bezig kunt zijn met verbaasd omhoog 
kijken. Je ziet hier zo'n verscheidenheid qua wolken, 
lichtval en kleur!“ Om tóch nog weer even in mier-
zoete vakantiesferen terug te keren: ze heeft een apart 
bestand met zonsondergangen. “Hier! Zie je dat? Is het 
niet schitterend? Ik zit hier regelmatig ademloos naar 
die zakkende zon boven de waterspiegel te staren“. 
Haar foto’s doen inderdaad qua romantiek en esthetisch 
niveau niet onder voor de meest gelikte strandtaferelen 
in Spanje of Griekenland. En al dat moois genomen 
vanuit de oer-Friese baai te Makkum !

Terwijl Johann (60) met stemverheffing over misschien 
wel het grootste avontuur uit zijn leven vertelt -de 
merkwaardige aankoop van het politiebureau-, zwaait 
hij ondertussen naar het jonge schoolmeisje, naar de 
stoere meneer met de hond, naar de vrouw op de fiets 
en naar het stelletje dat hand in hand tegen de wind in 
zwoegt. Steeds als Johann zwaait, draai ik mijn hoofd 
en zie ik de voorbijgangers met een gulle lach terug-
zwaaien. Een gulle lach die extra lading krijgt door het 
miezerige weer. Vergiftigd door het zien van The Truman 
Show denk ik een paar seconden dat ik in een film zit. 
Maar nee- het is allemaal spontaan! en volkomen 
natuurlijk! Of toch niet? Wordt de weekbladjournalist 
briljant gemanipuleerd? Uit het lokale krantje, de 
Makkumer Belboei, zou je kunnen opmaken dat het 
plaatsje in een doodsstrijd verwikkeld is. En dat het, 
gezien de omvang van de catastrofe, een relatief kleine 
moeite is via een gemêleerd gezelschap van vrolijke 
passanten, die ene binnengewaaide journalist uit Holland 
een idyllisch beeld voor te schotelen. 'Zet het verval 
door in Makkum?', schrijft het krantje vanwege de 
recente sluiting van supermarkt Van der Wal. Om inkt-
zwart te vervolgen: 'Als het de trend wordt in 
Bolsward, Sneek en Harlingen te gaan winkelen, kan 
ook de rest van de winkeliers hun deuren wel sluiten. 
Let wel: geen winkels, geen toeristen. Geen toeristen, 
geen inkomsten. Maar ook geen braderieën, geen sinter-
klaasintocht, geen kerstmarkt, geen sponsoring van 
verenigingen.'

Terwijl de oude economie zich amechtig terugtrekt, 
hebben Johann en Nannie met de consequent door-
gevoerde verbouwing van het politiebureau en de bij-
behorende gevangeniscellen onmiskenbaar een nieuwe 
dimensie aan Makkum toegevoegd. Via hun website 
prikkelen ze gezinnen, gezelschappen en stellen uit 
heel Nederland om in de Baaies.nl te overnachten onder 
het stemmige boekenplankje met titels als Onder dienders, 
De baas op straat en Waakzaam en dienstbaar. Zouden 
de Makkumers -andere mogelijkheid!- zo trouw zwaaien 
uit diep respect voor hun allernieuwste pioniers? In de 
wetenschap dat zij een elan en levendigheid injecteren 
die hun woonplaats van zichzelf niet meer heeft? 
“In alle eerlijkheid heeft het me wel verbaasd”, zegt 
Johann, “dat er vanuit de omgeving geen belangstelling 
is getoond voor dit pand. Vooral als je ziet wat voor 
een beperkte ruimte ze zelf hebben en wat voor een 
fantastische uitspanning ze hier, op een steenworp 
afstand, hadden kunnen beginnen.” Ondertussen is hij 
maar wat blij dat het zo gelopen is. Johann en zijn 
vrouw zijn, om maar even op J.C. Bloem te alluderen, 
domweg gelukkig in hun politiebureau. Zeker voor 

hem is het een late thuiskomst. “Ik ben in Makkum 
geboren. En heb hier tot mijn vijfde mijn jeugd door-
gebracht. Verderop, op de begraafplaats, ligt mijn moeder. 
Als ikzelf kom te overlijden wil ik naast haar komen 
te liggen.” Johann blijkt bij navraag antropoloog te 
zijn, hetgeen zijn liefde voor de gebruiken van de 
Makkumers verklaart. “Ik neem je mee naar het vishok,” 
had hij eerder al over de telefoon aangekondigd. “Dat 
is een schuurtje hier verderop, waar een select groepje 
mannen uit de omgeving de week bespreekt. Wel een 
tip: trek ouwe kleren aan. Want als je na twee uur weer 
buiten staat, stink je  een uur in de wind.” Ik vraag wat 
er in dat illustere vishok zoal te sprake komt. “Handel, 
roddel, grappen, kortom, alles!“ roept Johann. Een van 
de grootste grappen heeft Johann zelf meegemaakt. 
“In de periode dat we aan het opknappen waren, kwam 
ik hier ooit aanrijden met een aanhangwagentje. Ik wilde 
mijn auto met aanhanger op het dijkje parkeren, maar 
ik durfde niet goed. Komt er een bonk van een kerel 
aan die zegt: “Ik help je wel effe.” Want zo zijn de 
Makkumers, ongecompliceerd en uiterst behulpzaam. 
Enfin. Nadat we samen de aanhangwagen op de dijk 
hebben getild, vertelt die bonk dat zijn vader er jaren-
lang als politieman gediend heeft. Vervolgens vraagt ie: 
“Ga jij hier wonen?“ Ik zeg, bij wijze van grap: “Ja, 
we gaan hier een gastenverblijf maken. En in de cellen 
kun je straks sm bedrijven. “De stevige bonk tilt zijn 
wenkbrauw op en zegt: “Misschien kunnen we dan zaken 
doen. Ik zit in het leer.” Hahahaha! Wat blijkt: hij is de 
enige fulltime producent van leren kaatsballen in Europa! 
Een paar weken later wordt het nóg maffer. Komt er 
iemand in de kroeg naast me zitten, die begint te fluis-
teren: “Héééé, ik heb gehoord dat jij hier een kinky 
nachtclub gaat beginnen.” Tja. In een dorp als dit gaat 
elk verhaal als een lopend vuurtje rond.”

Nadat Johann en Nannie zich hebben verkleed in respec-
tievelijk politieuniform en boevenpak, en de fotograaf 
de gewenste plaatjes met ‘ironische toets’ heeft 
geschoten, staan we allemaal in het halletje, startklaar 
om naar het illustere vishok te vertrekken. “Het is een 
voorrecht, hoor!“ benadrukt Johann als we door het 
dorp lopen en de schaduw van de boomtakken over 
zijn wangen glijden. “Alleen omdat ik hier vandaan 
kom en het vertrouwen geniet van de groep, kunnen 
we erheen. Anders kom je er niet tussen!“ Na het slechten 
van enkele brandgangetjes en tuinpaden staan we 
opeens bij een provisorisch houten gebouwtje met een 
puntdak. “Jas uit,“ souffleert  Johann en hangt onze dikke 
textielmonsters gezwind op een haakje. We duiken het 
vishok in en geven iedereen een hand. “Bezoek uit 
Holland!“ schreeuwt iemand. Even later krijg ik een 
stoel, een vers stuk kabeljauw en een biertje aangeboden. 
Wat opvalt is de onnoemelijke hoeveelheid troep die 
als een deken om de mannen heen hangt: emmers met 
bierdoppen (allemaal Amstel), oude potten en pannen, 
allerlei soorten bouwmateriaal en, niet in de laatste 
plaats, overal teksten en foto's van overleden leden van 
de vishokgroep: een genoeglijk gezelschap dat onder-
nemers, timmerlieden, tegelschilders, concièrges, mon-
teurs en winkelmanagers herbergt. U weet wel, wat in 
een ver verleden zo vredig 'een dwarsdoorsnede van 
de samenleving' werd genoemd. Albert, de man die de 
vis bakt en het meest welbespraakt lijkt, geeft een 
korte inleiding terwijl Johanns tenen van plezier bijna 
uit zijn schoenen krullen (alsof hij zeggen wil: “Nou, 
is dit couleure locale of niet?“.) “We komen hier al 
zo’n 25 jaar bij elkaar. Soms gaat het over serieuze 
zaken, soms over de lichte kant van het leven”. Die 
laatste kant wordt halverwege de bijeenkomst vertegen-
woordigd door hilarische grappen over de achternaam 
Poepjes, die in deze streek kennelijk veel voorkomt. 
Maar naarmate de tijd vordert, wordt Albert serieuzer 
en wil hij mij overtuigen van de totale overbodigheid 
van het leven buiten Makkum: zijn dochters wonen er 
en zullen er zijn inziens altijd blijven wonen, uitgevlogen 
familieleden keren vroeg of laat terug, en ook hijzelf 
en zijn vrouw doen wel eens knotsgekke pogingen 
Makkum achter zich te laten, maar lang duurt dat 

nooit. “Afgelopen zomer zat ik samen met mijn vrouw 
in een huisje in Normandië,” vertelt Albert ernstig. 
“Maar dan kijken we elkaar na een week ineens aan en 
dan zeggen we bijna gelijktijdig: “Het is hartstikke leuk 
hier, maar in Makkum horen we thuis!” Weer wat later, 
als ik huns inziens misschien tóch nog onvoldoende 
onder de indruk ben, laten alle vishokkers hun licht 
nog eens schijnen over hun eigen loyaliteit jegens dit 
zaterdagse festijn. De meesten gebruiken het woord ‘jus‘. 
“Dit is de jus van het leven,”zegt de een. “Dankzij deze 
jus kun je de rest ook weer aan,“ zegt de ander. “ Als 
deze jus er niet meer zou zijn, wordt het zwaar,“ meent 
een derde.

Ook de rest van de avond dartelt Johann (met Nannie 
in zijn kielzog) jongensachtig vief door nachtelijk 
Makkum, alsof hij warmdraait voor de titel nacht-
burgemeester. Als we in het spiksplinternieuwe ‘multi-
functionele centrum‘ naar het stuk Chez Dolly gaan, 
uitgevoerd door de plaatselijke toneelvereniging, maakt 
hij met iedereen een praatje en iedereen met hem. 
Sommige Makkumers kijken wat onzeker tegen mij aan 
(via via is mijn aanwezigheid razendsnel doorgesijpeld), 
en proberen, in een aanvechting volwassenheid te 
tonen, nadrukkelijk hun banden met de Randstad of de 
globalisering up te graden (“Ik kom net uit Canada” of 
“Vanavond heb ik Russen te logeren”).  Johann zie ik 
daarentegen intens genieten van zijn herwonnen plek 
in deze kleine gemeenschap. Of het nu gaat over 
dorpspolitiek, hondenpoep of lokale criminaliteit, hij 
vliegt elke conversatie druk gebarend binnen en schildert 
zijn visie met verve. Al met al vormt hij een tamelijk 
hilarisch commentaar op de gloednieuwe partij 50PLUS, 
die steen en been klaagt over de benarde positie der 
babyboomers. Als ze ooit een spotje gaan opnemen, 
zou ik adviseren plankgas langs Makkum te sjezen. 
Want Johann is als van oor tot oor stralende vijftig-
plusser een levende ontkenning van hun raison d’etre.
Zelf geniet ik trouwens met Johann mee. Zeker na 
afloop van het toneelstuk, als de spelers een voor een 
uit de kleedkamer komen en in de armen van familie 
of bewonderaars vallen. Een van de blonde hoofdrol-
speelsters, vertelt Johann, verdient haar centjes achter 
de toonbank bij de slager en zal de komende week veel 
mondelinge recensies ontvangen. De slager zelf is ook 
in het feestgedruis aanwezig en glimlacht: “Ik heb haar 
eindeloos geholpen met de teksten. Maar het was 
gelukkig niet voor niks.”

Wanneer ik na een avondje stappen in Makkum en 
afscheid van Johann en Nannie eindelijk in mijn cel 
beland, sla ik enkele van de zorgvuldig gerangschikte 
boeken open en geniet ik van de stemmige zwart-wit-
foto’s waarop dienders op hun fietsen over het 
Makkumse dijkje peddelen. Volgens Johann zijn er 
nooit ernstiger schooiers dan stropers en zatlappen 
opgepakt en in deze cel gegooid. Die wetenschap 
ademt knusheid. Evenals het antwoord dat ik zo-even, 
vlak voor sluitingstijd in de kroeg kreeg toen ik aan 
een Makkumer vroeg hoeveel moslims er naar zijn 
beste weten in het plaatsje wonen en hij, in de verte 
turend, tot de slotsom kwam: “Twee.”

Makkum heeft alles                                                                   door Hans van Willigenburg (Uit HP De Tijd 28 januari 2011)
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Makkum, 30/06/2011
 
 
Beste Makkumers,
 
Zoals bij enkelen van jullie al reeds bekend, heb ik het besluit genomen mijn 
werk als huisarts in Makkum te beeindigen. Dit besluit is lastig geweest, omdat 
ik het goed naar mijn zin heb in Makkum. Ik heb het patientencontact en de 
samenwerking in de praktijk als zeer prettig ervaren. Tevens stopt mijn dag 
waarnemen in Warga.
 
Vanaf september ga ik voor 2,5 dag aan de slag in Koudum, voor mij een heel 
stuk dichterbij huis. Bovendien kan ik daar in 1 praktijk voor twee huisartsen 
aan het werk. Kortom praktische redenen voor mijn vertrek, die mij en met name  
ook mijn gezin zeer goed zullen doen.
 
Ik wens jullie alle goeds,
een vriendelijke groet voor allen,
 
Richard Smit, huisarts

Liesbreukcentrum Friesland
Antonius behandelt liesbreuken binnen één dag 

Sneek - Patiënten met een liesbreuk worden 
voortaan in het Antonius Ziekenhuis in Sneek 
volgens het ‘one-stop-shop’-principe behandeld. 
‘Diagnostiek, screening en operatie vinden op 
dezelfde dag plaats. De patiënt kan aan het begin 
van de avond alweer naar huis’, verklaart Daniël 
Hess, chirurg in het Antonius Ziekenhuis.

Deze nieuwe werkwijze is zeer patiëntvriendelijk. 
‘De patiënt hoeft in plaats van drie keer nu nog 
maar eenmaal naar het ziekenhuis te komen. 
Dat leidt tot aanmerkelijke tijdwinst’, verzekert 
chirurg Hess. De one-stop-shop behandeling is 
geschikt voor gezonde patiënten tussen de 18 en 
65 jaar. Zij mogen geen medicijnen gebruiken en 
niet onder behandeling van een medisch specialist 
staan. Wie aan deze criteria voldoet, kan via de 
website www.liesbreukcentrumfriesland.nl een 
vragenlijst invullen. ‘Vervolgens neemt het Antonius 
Ziekenhuis binnen één werkdag contact met de 
patiënt op’, belooft de chirurg.

Twee methoden
Een liesbreuk kan op twee manier worden 
behandeld: via de klassieke ‘open’ procedure of 
middels een endoscopische c.q. kijkoperatie. De 
voordelen van deze moderne ingreep zijn groot: 
patiënten hebben na de operatie minder pijn en 
herstellen sneller. Bovendien houden zij aan 
deze operatie vrijwel geen littekens over. ‘De 
enige beperking is dat niet iedereen voor een 
kijkoperatie in aanmerking komt.’

Over Antonius Ziekenhuis
Het Antonius neemt als algemeen ziekenhuis in 
Zuid-Friesland, de Noordoostpolder en Urk een 
centrale plaats in. Naast de hoofdvestiging in 
Sneek heeft het ziekenhuis een locatie in 
Emmeloord en Midsland (Terschelling). Op locatie 
Emmeloord zijn verschillende poliklinieken voor 
15 medisch specialismen ondergebracht, evenals 
gespecialiseerde behandelkamers, dagverpleging, 
een röntgenafdeling en een laboratorium. 

Het Antonius behoort tot de meest gastvrije 
zieken-huizen van ons land. Dat bleek tijdens de 
uitreiking van de Gastvrijheid Award 2009. Het 
ziekenhuis eindigde als tweede van Nederland 
en behaalde vier sterren. In het Antonius Zieken-
huis werken meer dan 1.000 medewerkers.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

houdt grote boekenverkoop 
tijdens zomeravond braderie 

op vrijdag 8 juli
De braderie  is van  16.00  uur  tot  21.00  uur

Van Lemmer naar Nij Amerika
koffie met appelgebak en slagroom in een visrestaurant of, hoe creatief Zuiderzeepad wandelaars met 
de omstandigheden omgaan

Vol goede moed gingen we op vrijdagochtend 1 juli 
op weg naar Nij Amerika (tussen Sondel en Nije-
mirdum) om daar de bus te nemen die ons (met een 
overstap in Wyckel) in Lemmer moest brengen, 
toen bij de bushalte een wandelgenoot ontdekte de 
ov-chipkaart vergeten te zijn. Gelukkig verkeren we 
in de omstandigheid, dat Klaas woonachtig is in Balk 
en zo konden we toch met enig inschikvermogen 
van Jappie (de kofferbak met panorama uitzicht naar 
achter) ons startpunt bereiken. Een gezegde zegt in 
het Frysk, dat het altijd "min waar is op 'e Lemmer" 
en dat klopte nu ook helemaal. Dikke regenbuien 
bedreigden ons van alle kant en we waren dan ook 
maar net op tijd in de enigste horecagelegenheid 
die Willem op dit tijdstip had kunnen vinden waar 
koffie werd geschonken (visrest. Iiskâld) toen de bui 
losbarstte. Wandelaars en bootbemanningen passeer-
den onherkenbaar onder poncho's en andere droog-
blijf-uitmonsteringen terwijl wij een dampende kop 
koffie voor ons geserveerd kregen. Willem had de 
eigenaar zelfs weten over te halen er ook nog 
appelgebak bij te leveren en ook de slagroom om 
het af te maken ontbrak niet. Een haring met slagrom 
was optioneel geweest. De bui noopte ons tot een 
tweede koffie injectie en zo was het al na tienen 
voordat het droog werd en wij er met rugzak en 
paraplu de stap inzetten. 

Een kwartiertje kon ook de plu worden opgeborgen 
en liepen we langs een verlaten Lemsterstrand het 
dorp, dat zo graag stad zou worden genoemd, uit, 
om vervolgens met een blik op het roemruchte 
Wouda stoomgemaal en de poort naar waterrijk 
Fryslân, de Pr. Margrietsluizen, de Lemsterhoek te 
ronden. Dat is voor de wandelaar een hele omweg; 
zeker als er ook nog eens een drie meter hoog hek 
moet worden beklommen en zo kwam het, dat we 
rond half twaalf nog vlakbij Lemmer waren. Bij 
Tacozijl, dat nu een inlaat sluis is, liepen we langs 
een Joods begraafplaatsje. Hier zagen we dat er 
onlogische ruimtes tussen verschillende grafzerken 
waren en een mede wandelaar wist, dat dit komt, 
omdat de eigenaren van de bewuste open plekken, 
niet uit concentratiekampen zijn terug gekomen na 
de oorlog. Een indrukwekkende plek waar de tijd 
stil is blijven staan en men de ellende die oorlog 
met zich meebrengt bijna aan den lijve voelt. Ook 
Tacozijl lieten we achter ons, zoals zo veel plekjes 
op dit prachtige wandelpad en tussen weilanden 
door die als kraamkamer voor vlinders en andere 
insecten lijken te fungeren, liepen als het ware over 
de langste vlinderstraat van Nederland (400 km) 
naar Sloten; ons eerste 11-steden stadje. Locatie 
voor schattige plaatjes en het was dan ook als van-
zelfsprekend, dat op het moment dat Willem z'n 
voeten even in de open lucht liet afkoelen, een 
bruidspaar poseerde in een decor van grachtjes, 
bolwerken en een forse molen. Ook wij genoten 

natuurlijk van Sloten en namen ruim de tijd om 
foto's te maken en huisjes te bekijken. 

Toch nam de tijd weer bezit van ons en "spoedden" 
we ons naar Wyckel. De zadeldaktoren hadden we 
al ver voor Sloten in het vizier en wanneer je er dan 
naast staat is het altijd weer anders dan je dacht. 
Het is een eeuwenoude kerk met toren waar je de tijd 
echt aan af kunt zien en gelukkig zonder storende 
objecten zoals wel de skyline bij Sloten ontsieren. 
Wyckel lieten we ook waar we het vonden en Balk 
aan de Luts was ons volgende doel. Balk is een 
lintdorp langs dit gegraven "riviertje" en buiten die 
lintbebouwing zie je eigenlijk alleen nieuwe wonin-
gen. In Balk hadden we bij Klaas een soep ceremonie 
en werden we ook nog verblijdt met koffie en 
sûkerbôlle (suikerbrood) Wat een genot zijn zulke 
pleisterplaatsen toch wanneer de kilometers zich aan-
een hebben geregen en met wat een energie begin 
je daarna aan datgene dat je nog voor je hebt. Dat 
was in de eerste plaats Harich en toen we dit dorpje 
achter ons hadden en door het bos richting Ruiga-
huizen liepen werden we bij een roggeveldje getrak-
teerd op een ree die ons vanuit de midden van dit 
gewas verbaasd bekeek. Wij deden hetzelfde en zo 
werd er vergeten dit op een foto vast te leggen. 

Laantjes brachten ons naar een gevaarlijke weg die 
moest worden overgestoken en vlak daarna raakten 
de mannen de vrouwen kwijt. Kwijt? Ja kwijt! De 
vrouwen stonden bij een info bord over de Starnuma-
bossen te lezen en de mannen liepen door om ver-
volgens, zoals de route= kaart aangaf bij twee eiken 
linksaf te gaan. Vrouwen en kaarten schijnt toch 
een moeilijke relatie op te leveren, want zonder erg 
liepen zij rechtdoor en voordat de mannen door 
hadden dat ze nu met z'n drieën waren i.p.v. met z'n 
vijven, waren de twee groepjes al zo'n 2 kilometer 
uit elkaar. De mobiel bracht uitkomst en Jappie ook, 
want hij offerde zich, als jongste, op om de twee 
verloren schaapjes weer bij de kudde te brengen. 
Dit gebeurde allemaal bij de begraafplaats met de 
fraaie klokkenstoel van Ruigahuizen en hiervan-
daan waren we in plm. vier kilometer dan eindelijk 
bij de auto die ons om half zeven weer thuis bracht. 

Meer dan dertig kilometer hadden ons op het Zuider-
zeepad tot 375 km. gebracht. In augustus maken we 
de 400 km vol en kunnen we aan een volgend project 
beginnen. De plannen daarvoor zijn er al enigszins 
en in een later stadium wordt daar meer over bekend 
gemaakt. Wilt u daar meer over weten of zelf ook 
eens meewandelen, dan is het slim, om regelmatig de 
site www.simmerjunkuierkes.webklik.nl te checken. 
Bij nieuwtjes wordt regelmatig een update gemaakt 
over wat de plannen zijn en in welk stadium. Ook 
kan men zich via dezelfde site bij contact melden 
als men interessen heeft om mee te wandelen.
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We hebben per direct de volgende vacature: 

Verkoopmedewerker (parttime)
Vanzelfsprekend ben je een enthousiaste 

en flexibel inzetbare teamwerker 
met een klantvriendelijke, commerciële 

en zelfstandige instelling.

Heeft bovenstaande je interesse gewekt? 
Stuur dan je C.V. met pasfoto 

en motivatiebrief voor 20 juli naar:

Marlies Visser Mode 
t.a.v. Marlies Visser

Skilbank 7-8
8754 HP Makkum 

Eerste inzet permanente 
ambulanceboot 
in Uitwellingerga
Sneek - De permanente beschikbaarheid van de 
ambulanceboot in Sneek heeft afgelopen week-
end zijn nut bewezen. Vrijdag 1 juli kwam eind van 
de middag een melding binnen bij 112, over een 
recreatieschipper die onwel werd in de wateren 
bij Uitwellingerga. Omdat zijn boot onbereikbaar 
was voor een ambulance via de weg, is de ambu-
lanceboot ingezet. Het is de eerste keer dat de 
hulp van de ambulanceboot werd ingeroepen, sinds 
de boot permanent inzetbaar is. Daarvoor werd 
de boot uitsluitend bij evenementen ingezet.

In de ambulanceboot werd eerste hulp verleend, 
waarna de patiënt naar het Antonius Ziekenhuis 
is gebracht. Met de patiënt gaat het ondertussen 
een stuk beter. In de loop van het weekend is hij uit 
het ziekenhuis ontslagen. De heer Kuypers en zijn 
vrouw zijn blij met de inzet van de ambulance-
boot. “We zijn natuurlijk heel erg geschrokken, 
maar de inzet van de ambulanceboot was gewel-
dig. Er zat heel weinig tijd tussen het telefoontje 
van mijn vrouw en de aankomst van de boot. Zo 
snel, zo goed en vol aandacht, dat was echt heel 
prettig,” aldus Kuypers. De ambulanceboot is een 
initiatief van het Antonius Ziekenhuis in Sneek 
en Ambulancezorg Fryslân, in samenwerking 
met de politie te water en de brandweer. Met het 
vaartuig kan onder de meest uiteenlopende 
omstandigheden snel zorg worden geleverd bij 
calamiteiten op het water. Met de boot kan men 
vervolgens de patiënt op professionele wijze 
vervoeren naar de vaste wal, waar een gewone 
ambulance de zorg kan overnemen. 

De voor Nederland unieke ambulanceboot wordt 
bemenst door een kapitein en een ambulance-
verpleegkundige, die ook op het water in principe 
alle zorg kunnen leveren die ook in een gewone 
ambulance mogelijk is. Het voornemen is om de 
ambulancevloot binnenkort uit te breiden met 
meerdere boten, op verschillende locaties.

Nog 

9 Dagen!
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Makkum 2 flikt het weer!

Makkum - Door in de competitie een periodetitel 
te pakken, mocht Makkum 2 het seizoen nog iets 
verlengen; nacompetitie! Het zal toch niet weer? 
Vorig jaar was het toetje de finales van de KNVB 
beker in Genemuiden. En het resultaat was toen 
een prachtige 3e plaats, na een overwinning op 
WKE! De vrolijke terugreis naar Makkum van 
de twee bussen van Van der Bles, met de fortuin-
lijke chauffeur Johan Werkhoven, met spelers en 
supporters naar de tent van de SES alwaar deze 
derde prijs als een heuse overwinning werd 
gevierd! Feest! Het zal toch niet weer?

Weer stond er die 4e juni een tent van de SES, 
Rinze Koornstra was weer niet blij dat een team 
afwezig was tijdens het SES toernooi, het weer 
was die dag weer prachtig en de bus van Van der 
Bles voor spelers en supporters werd weer bestuurd 
door Johan Werkhoven! Het zal toch niet weer? 
De aanloop naar deze finaledag op 4 juni was 
niet gemakkelijk geweest. Eerst werd opponent 
Be Quick Dokkum 2 in een uit- en thuiswed-
strijd verslagen. Penalty’s gaven uiteindelijk 
Makkum het voordeel. Toen wachtte CVVO 2 in 
een uit- en thuiswedstrijd. Uit werd met 2-1 
gewonnen, en thuis kon Makkum 2 deze voor-
sprong behouden. Dus een finalewedstrijd tegen 
Broekster Boys 2 op neutraal terrein; het sport-
complex te Marssum. Het zal toch niet weer?

Zaterdag was iedereen op tijd present en tezamen 
met de supporters naar Marssum, alwaar het bestuur 
van SSS het veld prima had geprepareerd. 
Uitstekende ontvangst! Officiële scheids– en 
grensrechters waren deze middag aanwezig. In 
de eerste helft had Makkum 2 het betere van het 
spel en kwam verdiend op voorsprong door een 
doelpunt van Yme de Jong, maar vlak voor rust 
trok Broekster Boys deze achterstand weer 
recht. Volgens de Makkumer spelers was dit 
doelpunt buitenspel, maar dit veranderde niets 

aan de ruststand, 1-1. Nog maar drie kwartier. 
Het zal toch niet weer?

In de tweede helft had Makkum het moeilijk, 
Broekster Boys ging volop in de aanval, kon 
elkaar makkelijker vinden, maar kon toch de 
verdediging van Makkum toch niet verschalken. 
De uitblinker van deze middag, keeper Erik Feenstra 
hield zijn doel schoon. Dat het spannend was 
bleek ook uit het feit dat een aantal zeer jeudige 
supporters de gehele wedstrijd intensief hebben 
gevolgd! En zoals zo vaak gaat in de voetballerij; 
wanneer de ene partij de kansen niet benut, scoort 
de andere partij. Zo ook deze middag, met de prima 
pass van Andries Smink wist Jouke de Jong wel 
raad, 2-1 voor Makkum! Het duurde nog lang 
voordat de scheidsrechter een einde aan de wed-
strijd maakte maar toen was de ontlading dan 
ook daar! Makkum 2 gepromoveerd naar de 
reserve 1e klasse! Een prachtig resultaat en ook 
goed voor onze vereniging. Het is Makkum 2 
dus weer gelukt, zo’n voetbaltoetje tot het einde 
goed volbrengen.

Na de bloemen, de foto’s en een enkel biertje weer 
met de bus terug naar Makkum. Jouke had weer 
gezorgd voor enige “sfeermuziek” in de bus. 
Nog een rondje met de bus door Makkum en ja 
hoor….…..brug dicht (of open), wachten dus en 
via de rondweg naar de volgende brug, en jawel, 
ook dicht (of open) en dan eindelijk op naar de 
SES tent waar vele mensen deze promovenduszen 
op stonden te wachten. Een superontvangst door 
de SES (bedankt SES bestuur) en de aanwezigen, 
welke onvergetelijk werd gemaakt door de 
muzikale aanwezigheid van de Blauhuster Dak-
kappel! Daarna nog een rondje door Makkum op 
de kar van Siepie Attema, waarvoor dank Siepie! 
Alle spelers, trainer Koert, leiders Jacob & Nico en 
grensrechter Jelle, bedankt voor weer een prachtig 
seizoen en succes volgend jaar in de 1e klasse!

eigen fotoeigen foto
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De vakantietijd breekt aan!!!
Uitverkoop – Sale – Soldes – Ausverkauf – Útverkeap

Rabajas - Opruiming – Winskopie - Opromming

Voorjaars- en zomer collectie

25 - 50 %  KORTING
Deze kortingen gelden niet voor basis en hoog zomer collectie

‘t Pareltje ... net even iets anders
Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

In juli en augustus zijn wij op maandagmorgen vanaf 10.00 uur open!

Kleine Welpenpartij
Makkum - Ook onze jongste jeugd wil graag een 
keer kaatsen met echte prijzen. Dus na het succes 
van vorig jaar werd deze partij weer op de kalender 
gezet op woensdag 29 juni. Het weer zat enorm mee. 
Er stonden 8 partuur op de lijst. In de winnaarsronde 
2 halve finales. Deze ging tussen Niels en Quincy 
tegen Sieberen en Ilona. Het was Niels die fanatstisch 
opsloeg en zij wonnen vrij eenvoedig. De andere 
halve finale tussen Indy en Demy tegen Larissa en 
Klaas Dirk was zeer spannend. Het waren Indy cs 
die aan het langste eind trokken.De finale tussen 
Niels cs en Indy cs werd wederom beslist door 
uitstekend opslag werk van Niels. De krans voor 
Niels en Quincy.
In de verliezersronde ging en de halve finales tussen 
Jildert en Janneke tegen Tiede en Levi een spannende 
partij die gewonnen werd door Jildert cs. De andere 
halve finale tussen Anne en Feike tegen Eelke en 
Simone werd gewonnen door Eelke cs. De finale 
werd uiteindelijk gewonnen door Jildert en Janneke. 
De jongste leden waren dol enthousiast en wilden 
allemaal graag nog wel eens een partij. Wij als JB 
proberen dit te regelen en hopen dan wederom de 
hulp van de ouders. Tevens wil ik graag de scheids-
rechter Tjitte Folkertsma bedanken voor zijn inzet.

Uitslag 
1ste Niels Roorda en Quincy Bierstedt
2de Indy Tuinier en Demy Kooistra

Verliezersronde
1ste Jildert  Rinia en Janneke Bleeker
2de Eelke Bootsma en Simone Tijmstra

Inprotech ledenpartij 
voor de jeugd
Makkum - Alhoewel het weer deze zondag niet 
super was, de jeugd kaatsten deze dag allemaal met 
zeer veel plezier en vooral heel sportief. Bij de welpen 
waren 4 kaatsers die allemaal een keer met elkaar 
kaatsten.De partij tussen Xander en Danny tegen 
Cornelis en Ingmar was zeer spannend. Met 5-5 6/2 
wonnen Xander cs. Xander, Cornelis en Ingmar won-
nen alle 3 een partij en verloren twee. Ingmar had 
meeste eersten en ging er met de 2de prijs vandoor. 
Danny won alle 3 partijen dus de krans was voor hem.
Bij de pupillen 4 partuur dus poulekaatsen. Alwin 
en Jelmer verloren al hun partijen. Abe en Elma 
wonnen een partij. Lars en Emiel en wonnen 2 
partijen voor hen de tweede prijs. Met 3 gewonnen 
partijen waren de kransen voor Rik en Amber.
Bij de schooljeugd 3 partuur dus ook poule kaatsen. 
Eelke en Milan verloren hun beide partijen. De beide 
meisjes Evelien en Lisanne maakten het de jongens 
niet gemakkelijk. Zij wonnen een partij.Voor hun 
de 2de prijs. Bauke Jan en Arjen wonnen alles en 
de krans voor hun. De deelname was niet groot 
maar vele jeugdleden kaatsten deze dag elders op 
de KNKB. Hierbij nemen ze ieder weekend vele 
prijzen mee naar Makkum.

Uitslag Welpen
1ste Danny Hoogeveen
2de Ingmar Wijma

Uitslag Pupillen
1ste Rik v.d Gaast en Amber Nauta
2de Lars Wijma en Emiel Dolman

Uitslag Schooljeugd
1ste Bauke Jan Feenstra en Arjen Dolman
2de Evelien v.d Land en Lisanne Rinia
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Makkum - Zondag 3 juli hadden we de pupillen-
meisjes op bezoek in Makkum op kaatsveld de 
Seize. Vandaag werd er gekaatst om prachtige 
horloges met het logo van KV Makkum.

Bij de A’s stonden er 6 partuur op de lijst. Zij 
kaatstsen een alternatief poulesysteem. Partuur 1 
Selma en Pytrik tegen partuur 4 Aluca en 
Yvonne deze partij werd gewonnen door partuur 
4 0-5 6/6. Partuur 2 Amarins en Ineke tegen par-
tuur 5 Jennie en Anna Berber deze partij werd 
gewonnen door partuur 2 5-4 6/4. Partuur 3 
Andrea en Marije tegen partuur 6 Hester en 
Anneke deze partij werd gewonnen door  partuur 
3 5-4 6/4. De 2e omloop partuur 1 tegen 5 deze 
partij werd gewonnen door partuur 5: 0-5 2/6. 
Partuur 2 tegen 6 deze partij werd gewonnen 
door partuur 6: 5-5 6/4. Partuur 3 tegen 4 deze 
partij werd gewonnen door partuur 3: 5-1 6/2. 
De laatste partij partuur 1 tegen 6: 5-5 0/6. 
Partuur 2 tegen 4: 5-2 6/2 Partuur 3-5 5-3 6/6.

Uitslag A klasse
Andrea Kroes en Marije Hellinga: 21 punten
Amarins de Groot en Ineke van der Ploeg: 9 punten
Hester Bruinsma en Anneke Smid: 18 punten
Jennie Terpstra en Anna Berber Porte: 14 punten
Selma van der Molen en Pytrik Zijlstra: 5 punten

Met de gouden horloges gingen naar huis partuur 
3 en de zilveren horloges waren voor partuur 2. 

Bij de B’s stonden er 15 partuur op de lijst. 
De uitslag van de eerste omloop:
1-2 5 4-5 2/6 9-10 4-5 0/6
3-4 1-5 6/6 11-12 5-1 6/4
5-6 4-5 4/6 13-14 3-5 6/6
7-8 1/5 6/6 15 staand nummer

Winnaarsronde Verliezersronde:
De 2e omloop: De 2 omloop:
15-2 5-5 0/6 1-3 5-2 6/0
4-6 1/5 2/6 5-7 5-2 6/4
8-10 4-5 2/6 9-12 5-1 6/4
11-14 5-2 6/6 13 staand nummer

3e omloop:
2-6 5-3 6/4 13-1 5-3 6/6
10-11 5-9 5-1 6/4

Partuur 6 Brechtsje Jorritsma en Elma van der 
Logt en 11 Sjoukje Stuiver en Albertine Brinksma 
hadden de 3e prijs in de winaarsronde.

De finale in de winnaars ging tussen partuur 2 
Bregt Arendz en Jiska Herrema en partuur 10 
Annet de Haan en Nynke Beckers. Deze span-
nende partij werd gewonnen door: Annet de Haan 
en Nynke Beckers met 5-5 6/4.

De finale in de verliezersronde ging tussen partuur 
13 Boukje- Ellen Bosma en Aletta van Popta en 
partuur 5 Kim Dijkstra en Marijke Keuning. 
Deze partij werd gewonnen door: Kim Dijkstra 
en Marijke Keuning met 5-0 6-2.

Winnaarsronde: 
1e  Annet de Haan en Nynke Beckers
2e  Bregt Arendz en Jiska Herrema
3e  Brechtsje Jorritsma en Elma van der Logt
3e  Sjoukje Stuiver en Albertine Brinksma

Verliezersronde:
1e  Kim Dijkstra en Marijke Keuning’
2e  Boukje Ellen Bosma en Aletta van Popta

Ook de pupillenmeisjes kaatsten vandaag met 
een speciale leren kaatsbal. Die gemaakt is door 
de plaatselijke ballenmaker Jan Scheepvaart. De 
leren kaatsbal is 22 gram. Dit experiment werd 
ook door de pupillenmeisjes positief ontvangen.

Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door 
onze sponser Buwalda Las en Constructiebedrijf 
Makkum, hiervoor onze hartelijke dank. Ook de 
scheidsrechters van deze dag Sander Rinia en 
Egbert van der Veen willen we bedanken voor 
het in goede banen leiden van deze partij.

Buwalda Las- en Constructiebedrijf KNKB pupillenmeisjes

eigen fotoeigen foto
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OPENINGSTIJDEN
Donderdag 7 juli t/m 13 juli 

aangepaste openingstijden i.v.m. vakantie

10.00 - 20 uur

GEVRAAGD PERSONEEL
Diverse medewerkers voor in de keuken of bediening

Uitsluitend schriftelijk reageren

Skilbank 5
8754 HP Makkum

sopkafee@makkum.nl
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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 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: 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

K.V. MAKKUM ORGANISEERT
DE NOTA’S SCHILDERSBEDRIJF PARTIJ

Zondag 10 juli a.s. wordt deze traditioneel laatste ledenpartij 
vóór de Makkumer Merke gehouden voor Heren, Dames, 

Schooljeugd, Pupillen en Welpen.

Aanvang: 11.00 uur op “Keatslân De Seize“ aan de Klipperstraat.
De jeugd begint om 12.00 uur !

De pri jzen bestaan uit waardebonnen en eretekens.
De kransen worden aangeboden door Gerritsma Interieurbetimmering (Leo Nauta)

Opgeven voor deze partij kan t/m zaterdag 9 juli in de kantine 
of bij het secretariaat: 0515-231377

De lotingen zi jn als volgt:
Schooljeugd, Pupil len en Welpen: zat. 9 jul i  om 19.00 uur.

Heren en Dames: zat. 9 jul i  om 20.00 uur in de kantine.

2 Fauteuils met bruin leren zitting. Leuk prijsje. 
Tel. 06-52118776

Heel handig 1-persoons opklapbed. Met witte 
plank. € 25.- Tel. 06-52118776

Vouwbed 1-persoons. € 15.- Tel. 06-52118776

Schoolboeken MBO Dierverzorging niv. 3. Tel. 
06-42335361

Schoolboeken MBO Verzorgende IG 1ste jaars. 
Tel. 06-18488789

Blauw/grijze KIPLING schooltas. Tel. 0515-232109

Twinny Load  fietsendrager met verlichting, weinig 
gebruikt en Kinderbox. Tel. 06-15020753

Boek Marlene Dietrich: “Dietrich mijn moeder”, 
door Maria Riva. Paperback met veel foto’s, 751 
bladzijden, € 4,50. Tel. 06-83390549

2 Raszuivere stabijreutjes te koop. Ze mogen hun 
nest verlaten, krijgen een gezondheidsverklaring 
mee en hebben hun eerste prikjes gehad. PNOK 
voor meer info kunt u even bellen. Tel. 06-10142818

Schilderman. Voor info bel: 06-85408968

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

Zoekertje

AANGEBODEN
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AANGEBODEN

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

WEGGENOMEN

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

VERMIST

Zoekertje

Schoonmaakster voor in het weekend. Voor uw 
huishouding of bedrijf. Tel: 06-51266936

Mooie nieuwe licht groene fiets met armligsteun op 
het stuur, van Silke is jl maandagvond achter de 
Schoolbuurt weggenomen. Misschien staat 'ie 
ergens, wie-o-wie heeft deze fiets gezien? bel 233065

Makkum, Kofstraat, 12-06 - Wit met crême-kleurige 
poes, blauwe ogen, wat cyperse strepen op poten en 
vlekjes in gezicht, 2 jaar, gechipt.

Witmarsum, Mr de Vriesstraat, 20-06 - Blauw-witte 
kater, volwassen. Bovenkant blauw, onderkant voor-
namelijk wit. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi 
Zuidwest Friesland, Tel. 088-0064692

Ik heb een auto sleutel van een van Audi gevonden. 
Af tehalen op Cynthia Lenigestraat 6 makkum. 
Tel. 0515-231037

 
5 jonge katjes 4 poesjes 1 kater zijn ontwormd. 
Tel. 06-11861587

1 rustig en vriendelijk ogend grijs/cypers poesje en 
dito katertje, 6 weken oud. Tel 0515-541837 of 
06-43165330

Gezien in Makkum

Groot succes op het Terschellinger Oeral met de botter BU 61. De botter is nu weer terug in Makkum 
na een prachtige week op het eiland. Drie keer per dag werd er opgetreden met een toneelgroep en 
alle voorstellingen waren uitverkocht. 

TE HUUR
lang/kort termijn

luxe gelijkvloers appartement op BGG
in centrum makkum  

nieuw totaal gemeubileerd 
Huurprijs excl kst  850,00

info 06 53 33 82 62

Boppeslach voor De Opslach Arum

Arum - Op woensdag 29 juni is het jongens par-
tuur van OBS “De Opslach” Arum op het kaats-
veld Sonnenborgh te Leeuwarden Fries Kampioen 
Scholenkaatsen geworden. Na de tweede prijs 
bij de meisjes vorig jaar is dit wederom een 
geweldige “boppeslach”. Het partuur, bestaande 
uit Fedde Okkinga, Patrick Kramer en Donnie 
Broeren, wist na een zeer spannende strijd in de 
tweede en derde omloop de finale te bereiken. In 
de eindstrijd lieten ze tegen Cornjum hun beste 
kaatsen zien en werden ze kampioen.

Het was 32 jaar geleden dat “De Opslach”, toen 
nog Openbare Lagere School genoemd, deze titel 
behaalde. Dat partuur bestond toen uit Gerben 
Okkinga, Dirk Kuipers en Johan Okkinga. Na de 
prijsuitreiking in Leeuwarden toog het partuur 

met coaches en fans naar Arum. Daar werd deze 
overwinning uitgebreid gevierd met een rondrit 
per pick-up door het dorp, de vlag in top bij 
school en een huldiging op het balkon van 
Herberg De Gekroonde Leeuw. Daarna volgden in 
het café vele felicitaties van het toegestroomde 
publiek, dat deze overwinning mee kon vieren 
onder het genot van een drankje.

Op donderdagochtend wapperden wederom de 
vlaggen op het schoolplein en werd dit winnende 
partuur op school toegezongen en gehuldigd 
door alle kinderen van school en werden zij nog-
maals uitgebreid in het zonnetje gezet. Ter ere 
van deze fantastische overwinning kregen alle 
kinderen een lekker stuk oranjekoek met daarop 
de foto van het winnende partuur.

eigen fotoeigen foto
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