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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1403 - 17 augustus 2011

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Op de bovenste woonlaag gelegen 3-kamer-
appartement met royaal balkon (zuid) en uitzicht 

over het IJsselmeer. Eigen parkeerplaats en v.v. lift.
Inzetprijs € 119.000,- k.k.

Makkum, De Skilbank 43

Centrum van Makkum autovrij
De organisatie van de Visserijdagen verzoekt 
alle bewoners van het centrum van Makkum  
rekening te houden met het feit dat in alle straten 

van het centrum  op zaterdag 20 augustus a.s. 
geen auto’s geparkeerd mogen worden. Voor het 
Haventerrein geldt  dit  18, 19 en 20 augustus.

Makkum alweer in de prijzen in de Tall Ships' Race!

De grootste zeilschepen ter wereld strijden ieder 
jaar tegen elkaar in de beruchte Tall Ships' Race. 
De laatste etappe van de race ging dit jaar ging 
van Stavanger (Noorwegen) naar Halmstad 
(Zweden). Het was een tactische wedstrijd met 
weinig wind. De spanning was groot toen de 
topzeilschoener 'Wylde Swan' (thuishaven Makkum) 
aan kop ging. Gevolgd door de Clipper 'Stad 
Amsterdam' met de Makkumer kapitein Richard 
Slootweg aan het roer. Na drie dagen strijd gingen 
de Wylde Swan en Stad Amsterdam respectieve-
lijk als eerste en tweede over de finish. We zijn 
erg trots en blij dat de Wylde Swan zich weer 
bewezen heeft als snelle zeiler. Net als in de 
vorige race was ze de hele vloot van windjammers 
te snel af. Op de foto de kapitein van de 'Wylde 
Swan' Jurgens Hanekom en twee Noorse trainees 
(jonge opvarenden) die dolblij de prijs in ont-
vangst nemen.

Op de Wylde Swan zijn 38 jongeren van 7 ver-
schillende nationaliteiten, die meedoen aan een 
'Youth in Action' programma. Het gaat bij ons 
aan boord niet alleen om (snel) zeilen maar 
vooral ook om het 'teambuilden'. Elkaar leren 
kennen en leren samenwerken in groepsverband. 
Dit alles onder het motto: Friendship and Under-

standing. Wij hebben met onze trainees een 'win-
ning team' aan boord. Deze jongeren hebben niet 
alleen de wedstrijd gewonnen maar weten ook 
geweldig met elkaar om te gaan. In Noorwegen 
hebben ze de toeschouwers van de Crew Parade 
kippenvel bezorgt. Gekleed in witte shirts met 
een zwarte rouwband hebben ze een gevoelig 
Noors afscheidslied ten gehore gebracht. Kinderen 
kregen kleine gevouwen zwaantjes van papier. 
Zeer ontroerend. De ervaringen die deze jongeren 
op de Wylde Swan met elkaar hebben gedeeld 
zijn een 'life changing expierence' voor ze.  Vriend-
schappen voor het leven zijn bij ons aan dek 
gesmeed. Daar zijn we heel erg trots op. Dit geeft 
nog meer voldoening dan het winnen van de races!

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

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

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 Mondzorg Makkum, Cynth.Lenigestr. 22
Telefoon: 0515-750576
- 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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
HA praktijk in de ds. L. Touwenlaan 13a. iedere Maandag om 
8.45 uur. Iedere Donderdag van 9.00 uur tot 9.30 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

Beste mensen,
Wij willen ieder hartelijk bedanken voor 
de telefoontjes, kaarten, bloemen en fruit 
en de vele bezoeken in het ziekenhuis 
en bij onze thuiskomst. Dat heeft ons 
heel goed gedaan! Groeten.

Fokke en Beeuwkje Anema
Botterstraat 14, Makkum

Velen hebben met ons meegeleefd na het 
ongeval en daarna het overlijden van onze 
lieve moeder oma en overoma. 
Hartverwarmend waren de vele woorden van 
troost en vele kaarten. Het heeft ons temeer 
doen beseffen hoeveel
 

Klaske Postma Buwalda
 
niet alleen voor ons maar ook voor anderen 
heeft betekend.
 
Hiervoor willen wij U hartelijk bedanken.
 
Namens kinderen klein en achterklein kinderen. 
Fam. Siersema Wons.

Hoera het is me gelukt!
Ik ben op mijn verjaardag geboren!

Mijn naam is

Joris Arriaan Ferkinghoff
Op 26.07.2011 om 00.25 uur 

kwam ik in het Evangelisches Krankenhaus
in Lippstadt ter wereld.

Ik weeg 2790 gram en ben 46 cm lang

Jörg en Anne Ferkinghoff (geb. Koornstra)
Geiststraße 49

59555 Lippstadt
Tel: 00492941-923517

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum - van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
 
Makkum - Doopsgez.kerk,10.00 uur
voorganger: zr. T. tholen-Haagsma
 
Makkum - RK parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Makkum - Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: br. D. Tamminga
 
Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
voorganger: Dhr. P Speelman
Muz./zang: O. de Boer en S Bijma
organist: J. Adema

- er nog opgaven mogelijk zijn voor activiteiten 
 tijdens de Visserijdagen in Makkum op a.s. 
 vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus!
 
- er kunnen zich nog een aantal palingrokers 
 opgeven voor de Palingrookwedstrijd op vrijdag 
 a.s. tijdens de Visserijdagen! 
 Via www.visserij-dagen-makkum.nl of bel met 
 Haiko Bootsma, telnr. 06-10126255.
 
- kinderen uit groep 7 en 8 kunnen meedoen met 
 de kinderpieremagochelwerf a.s. vrijdag. Bouw 
 jullie eigen Pieremagochel en vaar 's avonds 
 mee! De kinderwerf start vanaf 13.00 uur met 
 de bouw.
 
- voor de kinderen van 7 t/m 12 jaar is er a.s. 
 vrijdag een Visspel- en doedag! Geef je nu nog 
 op bij Yvonne Visser, telnr. 06-20175758.
 
- op a.s. zaterdag is er weer een klompkesilwed-
 strijd! Doe mee, de wedstrijden gaan vanaf 
 12.30 uur van start. Als je geen zeilklomp hebt, 
 dan hebben wij die wel voor je!

- De volleybaltrainingen weer zijn begonnen.

- En de trainingen voor de recreatie in de week 
 van 6 september.

- Voor meer informatie zie www.volleybal-
 makkum.nl

Woensdag 17 augustus 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
voorlezen en knutselen uit Piraat Lars. Vanaf 6 jaar.

Zondag 21 augustus 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
schat zoeken met metaaldetectoren. Vanaf 6 jaar.

Woensdag 24 augustus 
Makkum - strandbibliotheek, aanvang 14.00 uur
knutselen met schelpen. Vanaf 6 jaar.

Tentdienst Exmorra 
zondag 21 augustus 2011
Ieder jaar is er ter afsluiting van het dorpsfeest 
een speciale dienst in de feesttent. Deze keer o.a. 
met medewerking van theoloog/zanger/entertainer 
Rob Favier en een gelegenheidskoor met kinderen 
uit Exmorra en Allingawier.

Genoeg reden om eens een kijkje te komen 
nemen: Zondag 21 augustus, aanvang 14.00 uur 
in de feesttent op het kaatsveld te Exmorra. 
Iedereen is van harte welkom om na afloop ook 
een kopje koffie/thee of limonade mee te drinken!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruityoghurt, 500 gram...........................1.25

Gesneden Komijne Kaas (jong belegen).............per pakje 1.69

Grillham......................................per pakje 25 cent korting

Versunie Scharrelei Salade, bacon of bieslook............79 cent

Harlekijntjes Fruitgums, 400 gram.............................1.79 1.39

Top Quality Chips, uitdeelverpakking 6x30 gram........nu 1.19

A.S. Goudappeltje, literpak.....................................nu 99 cent

Aanbiedingen geldig van do. 18/8 t.e.m. wo. 24/8

Profiteer van 18 t/m 20 augustus
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Diverse soorten Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, lage prijs

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Diverse aanbiedingen en lekkere aanbiedingen

Haringhappen
Op zaterdag 20 augustus zal er bij café Romano op 
de Markt een kraam staan waar geen koekhappen 
maar HARINGHAPPEN als attractie wordt aan-
geboden! Hiermee willen wij een donatie doen voor 
de aanschaf van een inbouw van een elektrische 
trapondersteuning voor de "duofiets" van huize 
Avondrust. Deze fiets kan gebruikt worden om 
samen met een mindervalide een fietstochtje te 
gaan maken in en om ons mooie dorp Makkum. 
Deze fiets wordt tot nog toe sporadisch gebruikt, 
omdat het voor de begeleider te zwaar fietsen is. 
Jammer van dat mooie ding om werkeloos in een 
hoek te staan!!

Wij verwachten veel plezier met het haringhappen, 
kom ons vooral bezoeken!

De initiatiefnemers:
Grutte Jan, Riemie, Fonger, Carel, Lies

Computercursussen voor 50+
Op maandag 5 september a.s. start Seniorweb  met 
cursussen voor 50 plussers. In Makkum kunt u o.a. 
terecht voor de beginnerscursus Windows. U leert 
in een rustig tempo en in begrijpelijke taal hoe u 
moet omgaan met uw computer. Na de beginners-
cursus kunt u verder met tekstverwerking (Word 1 
en 2), Internet en e-mail en Creatieve fotobewerking 
met Ulead. 
Voor onze ex-cursisten is het misschien leuk om te 
weten dat het nu ook mogelijk is om in Makkum de 
cursus Creatief met Word te volgen. Creatief met 
Word laat zien dat Word meer is dan alleen een 
tekstverwerkingsprogramma. U leert hoe u mooie 
wenskaarten kunt maken, visitekaartjes, kalenders, 
collages enz. In november start Seniorweb met een 
vervolg op deze populaire cursus n.l. Creatief met 
Word 2. Ook voor deze cursus kunt u terecht in 
Makkum.

Heeft u belangstelling? In de bibliotheek liggen de 
blauwe cursusboekjes met het inschrijfformulier 
voor u klaar. Voor inlichtingen kunt u bellen met: 
Ineke de Vries, tel: 0515-232650 of met Jant Postma, 
tel: 0515-232205.
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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

i.v.m. de vakantie periode 
heeft de buurtagent op woensdag 

van 1 t/m 17 augustus 2011 
geen spreekuur in het gemeentehuis 

te Witmarsum

Wooncentrum Aylva State verrast met een duofiets

Op dinsdag 26 juli om 11.00 uur was het een 
gezellige drukte in de centrale hal van woon-
centrum Aylva State. Mogelijk gemaakt door een 
gift van een bewoner van Aylva State, kon een 
lang gekoesterde wens in vervulling gaan en 
werd na een kleine officiële handeling van dhr. 

S. Piersma een prachtige duo fiets in gebruik 
genomen. Het eerste ritje was bestemd voor 
locatiemanager Meindert de Boer en bewoner 
dhr. H. Viersma. We hopen dat zoveel mogelijk 
bewoners zullen gaan genieten van deze  nieuwe 
aanwinst. 

eigen fotoeigen foto

Schoutina Galema 12½ jaar penningmeester "Hosanna" te Wons

Sinds 1 februari 1999 is Schoutina Galema penning-
meester van de chr. muziekvereniging "Hosanna" 
te Wons. Op die datum trad ze in het bestuur van 
de muziekvereniging. Na 4 jaar stopte ze met 
haar bestuurlijke werkzaamheden. Vanwege haar 
werk hield ze enkele jaren later ook op met blazen, 
maar de penningen bleef ze tot vandaag de dag 
op vrijwillige basis beheren. Accuraat, zorgvuldig 
en betrokkenheid zijn kernwoorden die op haar 
penningmeesterschap van toepassing zijn. Reken-

ingen worden prompt voldaan: vandaag gehaald, 
gisteren betaald! Op financieel gebied heeft ze 
alles keurig in orde.

Op 1 augustus j.l. was ze dus 12½ jaar penning-
meester. Dirigent, bestuur en leden van "Hosanna" 
'binne tige wiis mei har.' Als dank voor haar 
werkzaamheden werd haar een kleine attentie 
aangeboden door de voorzitter van het korps, 
Bottje Tilstra

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Ook dit jaar weer, 
haal ik voor u de wespennesten neer!!

Wespenato r
J.A. Duizendstra
Gossepalen 12
8604 EL  SNEEK
06-283 19 267

Uniek lounge terras met speeltuin

Geopend op: Woensdag, 
donderdag & vrijdag vanaf 17 uur, 

za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Voor foto‛s en info, zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

10% KORTINGSBON
(GELDIG IN AUG. 2011, op maximaal totaalbedrag 
van € 150,00, tijdens bovenstaande openingstijden)

 

Sponsor Aktie Joege Koopmans voor Ronald Mc.Donald Hoeve

Toen Joege ongeveer 6 weken geleden van 
school kwam met de mededeling dat er sponsor 
gezwommen moest worden en hij dit zelf en 
alleen had bedacht en wel om de reden omdat hij 
op de Ronald McDonald hoeve in Beetsterzwaag  
eens in de twee weken over blijft van half 4 tot 
7 uur om daarna te gaan rolstoel hockeyen, en 
daar nog niet een playstation 3 was, dacht hij o 
dat regel ik wel even, wel wij dachten: wel daar 
heb je weer zo n mooi idee waar weer niets van 
komt. Maar toen hij de volgende dag zelf een lijst 
had gemaakt en zelf het revalidatie team had in-
geschakeld en de eersten al hadden ingeschreven 
en betaald begon het balletje te rollen. Vol goede 
moet begon hij familie vrienden en kennissen en 
zelfs bedrijven te vragen of ze wilden sponsoren. 
Al snel had hij 50 euro wat op liep naar 100/ 
150/200/ en we konden onze ogen dan ook niet 
geloven toen hij met veel pijn en moeite op dins-
dag 21 juni 12 baantjes had gezwommen, en hij 
een eind score van 372 euro had.

Met deze gevulde portemonnee wilde meneer 
naar “MIJN! WINKEL!” de Media Markt in 

Leeuwarden. Ook had Omrop Fryslan er lucht 
van gekregen en zou dit alles filmen, maar dit 
ging helaas door ziekte op het laatste moment 
niet door. Aangekomen in Leeuwarden vertelde 
Joege zijn verhaal en overhandigde zijn verlang-
lijst voor de Ronald McDonald hoeve aan de 
man in de winkel. Na enig overleg ging “MIJN! 
WINKEL!” hier mee akkoord en kon Joege een 
pls3 met 2 controllers plus daar voor een oplaad 
station, een tv scherm met muurbevestiging, de 
nodige bekabeling en een pls 3 spel. Kort om een 
complete set uitzoeken met een waarde van meer 
dan 600 euro. Vol trots is hij toen naar de Ronald 
McDonald hoeve gegaan om deze set te over-
handigen en waar zij hem dan ook met open 
handen ontvingen en dit een leuk plekje kan 
krijgen in de hoeve. Voor meer informatie kijk 
eens op de site van www.ronaldmcdonald.nl  

Familie en vrienden en iedereen en bedrijven 
van der Bles, timmerfabriek de Houtmolen, Ziezzo 
en “MIJN! WINKEL! ” allemaal ontzettend veel 
bedankt namens Joege en de Ronald Mc. Donald 
Hoeve.

eigen fotoeigen foto

Leugenbollepop staat voor de deur
Vrijdagavond 26 augustus wordt het Plein in 
Makkum weer omgetoverd tot festivalterrein. 
Door de vrijwilligers van onze stichting staat er 
aan het einde van de middag weer een prachtig 
podium. Dit jaar starten we met een kinderact 
welke verzorgd wordt door de dames Rixt en Vollie 
uit Cornwerd/Makkum. Zij hebben een spektakel 
in petto voor de allerjongsten. Net na het eten om 
19.00 uur bent u hierbij van harte welkom. De 
dans en muzikale voorstelling vinden plaats voor 
het podium. Na 20.00 uur start het festival met 
ook dit jaar weer debutanten en cracks die al jaren 
meedoen. Van ballades, meezingers en Soul tot 
rockklassiekers alles komt weer voorbij. De deel-
nemers hebben volgende week nog een generale 
repetitie om de laatste onzekerheden eruit te 
zingen. Stoor hen dus niet in hun concentratie!

Na afloop van 3 sets Leugenbollepop is het tijd 
voor Makkum Zingt 2011. Een nieuw concept 
waarbij we een serie aan bekende nummers door 
DJ Cees af laten spelen. Op het podium staan 
een aantal voorzangers (jij mag ook!) naast 
Tjerk en Jetze om de nummers samen met het 
publiek te zingen. Iedereen kan de tekst lezen op 
ons super- beamerscherm of in de LBP courant 
met de teksten die uitgedeeld wordt onder het 
publiek. Als alles goed gaat wordt dit het grootste 
openluchtkoor ooit!

Tot na de Visserijdagen, vrijdagavond 26 augustus, 
allen gratis toegang op het Plein te Makkum 
vanaf 19.15 uur!

Stichting Leugenbollepop Makkum
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Witmarsummer Merke: 
de Ulbe Hiemstra jeugdledenpartij

In Witmarsum vond 5 augustus de Ulbe Hiemstra 
jeugdledenpartij plaats. Een mooi begin van de 
Merke, die in het teken stond van het 125-jarig 
jubileum van kaatsvereniging Pim Mulier. Ruim 
veertig jeugdleden stonden weer te trappelen om 
te beginnen met kaatsen. We hebben mooie en 
spannende partijen gezien met perfect weer erbij. 
Jammer genoeg moesten twee van de deelnemers 
eerder stoppen: Amber Zaagemans raakte gebles-
seerd en Tom van der Sluis werd helaas ziek, 
beterschap allebei! Gelukkig waren er enthousiaste 
invallers die hun plekje konden opvullen, bedankt 
daarvoor! Er werd gekaatst in vijf categorieën.

Eerstejaarsbeginners
De eerstejaars beginners hadden vandaag hun 
tweede ledenpartij en ze hebben alle vier prachtig 
gekaatst. Geweldig zoals zij nu al kunnen uit-
slaan na hun eerste seizoen kaatsen.
1e Jari Visser
2e Xander van Berkum

Beginners 
We hadden vijf parturen in deze categorie, die 
allemaal tegen elkaar gespeeld hebben. De par-
tijen waren enorm spannend en pas in de laatste 
omloop werd duidelijk wie de winnaar zou worden. 
Na bijna vijf uur kaatsen was de uitslag als volgt:
1e Mijke Smit en Hilde Veninga
2e Camiel Ypma en Egbert Galema
3e Rigt Kleinjan en Colin Baarda

Welpen 
Ook bij de welpen speelden vijf parturen in 
totaal vijf omlopen.  En ook zij hadden een lange 
kaatsmiddag nodig voor duidelijk was hoe de 
prijzen verdeeld konden worden.  
1e Folkert Smid en Kiara Zuidema
2e Sander Burger en Janita van der Veer
3e Femke Boorsma en Germ van Popta

Pupillen 
Vier parturen speelden bij de pupillen om de 
krans. Leuke kaatspartijen waarin de parturen 
hebben laten zien dat ze veel bijgeleerd hebben 
in het afgelopen jaar.
1e Anneke Smid en Robin Gaastra
2e Sjoukje Stuiver en Megan Baarda

Schooljeugd
Een grote deelname bij de schooljeugd dit keer. 
Ze kaatsten daarom in twee poules en de poule-
winnaars mochten in de finale uitmaken wie de 
krans mee naar huis mocht nemen. 
1e Leroy Braet en Francis Behnen
2e Pieter Kleinjan en Selma van der Molen
3e Remco Dooper en Hendrik Behnen
 
Alle prijswinnaars zijn naar huis gegaan met een 
prachtig houten telegraafje. Het 125 jarig jubileum 
van de kaatsvereniging is dé gelegenheid om 
zo’n mooie prijs uit te reiken. En omdat het een 
bijzonder jaar is, hebben alle jeugdleden een 
herinnering gekregen: een sleutelhanger met het 
shirt van KV Mulier. Alle deelnemers en natuur-
lijk ook alle vrijwilligers, langs het veld, aan de 
telegraaf enz.: enorm bedankt voor jullie inzet, 
enthousiasme en hulp. Dank zij jullie hebben we 
weer een heerlijke dag gehad!
 
We hopen jullie allemaal weer te zien op 9 sep-
tember bij de ouder-kind partij.
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Makkumer Skutsje op Tv Fryslan

Het Makkumer skutsje is donderdag 18 augustus 
te zien op tv Fryslan. De filmploeg van tv Fryslan 
is 's morgens al aanwezig tijdens het ontbijt en 
zeilen daarna de wedstrijd van die dag mee op 
het Makkumer skutsje. Dus willen jullie zien hoe 
het reilt en zeilt bij het makkumer skutsje tijdens 

zo'n IFKS week, kijk dan donderdagavond 18 
augustus naar het skutsje journaal op tv Fryslan. 
De uitzendingen zijn vanaf 18.20 uur.

N.B. De eerste wedstrijd in de C-klasse van de  
IFKS is door het Makkumer Skutsje gewonnen!!

eigen fotoeigen foto

Ritsumazijl - Op zaterdagmorgen 13 augustus is 
de koppelwedstrijd gevist van HSV de Voorn, 
HSV De Deinende Dobber en HSV Ons 
Genoegen. Bij deze wedstrijd wordt een visser 
uit de A-klasse geloot bij een visser uit de 
B-klasse. Er waren 9 koppels en de wedstrijd 
werd gevist in het van Harinxmakanaal bij 
Ritsumazijl. Het was rustig weer met weinig 
wind en af en toe wat gemiezer. De vangsten 
waren over het algemeen matig tot slecht. 

De uitslag was als volgt:
1. K. Bakker & K. Faber 7420 gram
2. H. Nauta & A.D. van Assen 4740 gram
3. F. Temme en P. Topma 4040 gram
4. I. Idzenga en J. Hoff 2260 gram
5. T. Landskroon & J.R. den Boer 1880 gram
6. F. van Duinen & P. de Jong 1540 gram
7. P. Roedema & R. de Jong 1040 gram
8. B. Altena &  J. vd Laag 820 gram
9. G. Goudriaan & T. Wielinga 480 gram

Koppelwedstrijd in Harinxmakanaal bij Ritsumazijl

eigen fotoeigen foto
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Ringrijden Cornwerd
 
Afgelopen vrijdag 12 augustus werd in Cornwerd 
weer het jaarlijkse ringrijden voor aangespannen 
rijtuigen georganiseerd. De zestien deelnemers 
konden vanaf half acht 's avonds onder prachtige 
weersomstandigheden weer strijden om de 
hoogste eer. Na het rijden van een proefronde 
werd er gestart met het ringsteken. In vier ronden 
was het de bedoeling om zoveel mogelijk ringen 
uit de opgestelde houten handen te steken. In 
elke ronde werden de ringen steeds meer punten 
waard, zodat opperste concentratie tot aan het 
einde toe nodig blijft. Hierbij werd ook nog de 
snelheid bijgehouden. Dit ging door middel van 
tijdswaarneming door juryleden van "De Friese 
Aanspanning", zodat bij een gelijk aantal punten 
de snelste combinatie als winnaar kon worden 
aangewezen. 

Het deelnemersveld was zeer gevarieerd. Een 
aantal Friese paarden met marathonwagen, 
waarvan één Fries dubbelspan met zogenaamde 
wagonette. Maar ook een heel aantal pony's met 
o.a. een ouderwetse boerenwagen en zelfs een 
twee-wielige sulky. Een jury bestaande uit mevr. 
A. Bergsma, R. Hettinga en S. Attema hebben 
alle creatie's beoordeeld en de prijzen voor het 
schoonste geheel toegekend. Het aantal deelnemers 
had iets hoger kunnen liggen, maar toch kan er 
worden teruggekeken op een geslaagde avond.
 
Uitslag ringrijden:
1. J. Bootsma en F.A. Giliam - Nijland
2. N. Osinga en L. Hartman - Pingjum
3. P. Statema en G. Labordus - Parrega
4. M. Kuipers en C. Kuipers - Parrega
5. P. Kuipers en A. Bouma - Parrega
6. P. van der Hoff en Y. Politiek - Bolsward
 
Uitslag schoonste geheel:
1. G.H Kuipers en T. de Boer-Weijs - Pingjum
2. P. Kuipers en A. Bouma - Parrega
3. H. Bootsma en R. Bootsma - Nijland
4. M. Kuipers en C. Kuipers - Parrega
5. J. Landheer en A. Landheer - Warten

Biljart vereniging 
de "Krite Keu" 

zoekt nog biljarters om in competitie 

verband te biljarten in de Otterbar te 

Witmarsum op de woensdagavonden. 

Er wordt in twee klasse's gespeeld 

namelijk A en B.

Aanmeldingen kunnen via 

padj@home.nl gedaan worden.
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vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2011vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus 2011
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Vacature zorgverlener/chauffeur

Voor op de maandag en woensdag zoeken 
wij iemand voor de zorg en het vervoer 

naar het activiteitencentrum in Leeuwarden  
voor onze zoon Wijbren.

De werktijden zijn van 8.00 - 10.00 en van 
14.00 - 17.00 uur. Ervaring met de gehan-
dicaptenzorg en verpleging is geen pre.

Ben je nieuwsgierig naar wat dit werk ver-
der inhoud en voel je er voor stuur dan een 
reactie naar marcheisme@hotmail.com en 
kunnen wij jou eventueel uitnodigen voor 

een gesprek.

Wijbren, Marga en Leo Rinia.

Venema dhz en tweewielers

voorstraat 7 makkum

maandag 22 augustus 
laatste verkoop dag

maandag 5 september 
weer open voor verkoop

 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

Heb je nu tijd? Straks stage, school of studeren?
Begin dan NU met je rijbewijs!

Misschien is een versnelde rijopleiding wel iets voor jou.
Vraag naar de mogelijkheden voor een 3, 4 of 5 weekse rijopleiding bij autorijschool Hans van Schaick

e-mail: hansvanschaick@hotmail.com  telefoon: 06-23752720/0515-231309

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Gratis toegang hoofdklasse 
kaatsen en ‘Gewoan Gesellug’ 
in Kimswerd
Van 19 t/m 21 augustus wordt in het dorp van 
Grutte Pier de jaarlijkse Merke gevierd. De kers-
verse Merkecommissie heeft een pakkend thema 
gevonden: ‘Gewoan Gesellug’ en dat is wat de 
Merke 2011 in Kimswerd gaat worden. Met nieuw 
elan is er een prachtig Merkeprogramma op touw 
gezet dat voor jong en oud niet te missen is. Vrijdag 
19 augustus wordt de Merke geopend vanaf 13.00 uur 
door de dekselse optocht en opening door de jeugd 
van Kimswerd. Daarna zijn er op het kaatsveld bij 
het MFC ‘Piers Stee’ kinderspelen, kaartspelen voor 
senioren, zeskamp vanaf 13 jaar en aansluitend om 
18.00 uur de BBQ. Als iedereen gegeten heeft 
wordt de avond geopend door de Kimsters zelf: 
optredens en acts door dorpsgenoten. De afsluiting 
van de eerste dag is de muzikale knaller van Cees 
Greuter.

Op zaterdag kan iedereen rustig wakker worden 
met half 10 koffie en de wereldberoemde cake van  
Lenie. Voor de sportievelingen begint het Merke-
kaatsen. De jeugd en senioren heren beginnen om 
10.00 uur. Voor de denkers is er om half 11 simul-
taan schaken en dammen. Tussen de middag is er 
pauze met de broodmaaltijd voor iedereen (sporters, 
denkers en toeschouwers), ‘gewoan gesellug’ een 
plekje zoeken en aanschuiven voor een hapje eten 
met muzikale begeleiding. Na de culinaire onder-
breking gaat het kaatsen weer verder en starten ook 
de senioren dames. Om 15.00 uur start in het MFC 
Ko [&]Zo, kindervermaak voor jong en oud. Tegen 
het einde van de kaatsdag is om 16.00 uur  D.J. 
Robert in het MFC. Spectaculair is om 17.00 uur 
het eiergooien. De avond is voor de jeugd en ieder-
een die de jeugd een warm hart toedraagt in P3 
Piers Party Place, met D.J. Dr.G.

Gratis toegang hoofdklasse kaatsen
Het heren hoofdklasse kaatsen is op zondag 21 
augustus, met 10 parturen vrije formatie. De wed-
strijd begint om 12.00 uur en de  toegang is gratis! 
Op het kaatsveld is muziek van O.K.K. en vanaf 
15.30 uur is er live-muziek in de tent door Wijtze. 
U bent van harte welkom deze Kimster dagen 
‘Gewoan Gesellug’ mee te maken.
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20 augustus - beker
Makkum 1 - Flamingo 1 15.00 uur
Makkum 2 - Bolswardia 2 12.30 uur
Leeuwarder\zwa 3 - Makkum 3 14.30 uur
Sneek/wit-zwart A1 - Makkum A1 14.30 uur
 
23 augustus - beker
DWP 1 - Makkum 1  18.45 uur
QVC 2 - Makkum 2 18.45 uur
Makkum 3 - Zeerobben 2 18.45 uur
 
24 augustus - beker
Makkum A1 - Workum A1 18.45 uur 

Lucie Boelens met Alana Fries 
Kampioen klasse L2 dressuur

Zaterdag 13 augustus werden de Friese Kam-
pioenschappen gehouden in Gorredijk. Lucie 
Boelens met haar paard Alana van PSV de 
Halsbânruters won in de 1e proef de 1e prijs met 
een totaal van 392 punten. Bij het overrijden 
ging het ook heel goed en won zij ook de 1e prijs 
met een totaal van 388 punten wat haar het kam-
pioenschap opleverde.

Voetbalprogramma

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

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 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
Adres: Kleiweg 2 Makkum. 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

Gaest/Ferwâlde - Zondag j.l. werd door KV 
“Trije Yn Ien” de jaarlijkse “KEUNE Haircosmetics” 
Dames en ‘Louis Anne de Vries‘ Heren partij 
gekaatst. Bij de dames werd de finale een prach-
tige “alles aan de hang“ partij, met Johanna Kooistra 
en Anny Koning als glorieuze winnaressen. Bij 
de heren was de finale minder spannend en was 
de hoofdprijs vrij eenvoudig voor het partuur 
Auke Geert Ybema en Sytze Stellingwerf. 

De heren speelden in twee poules van vier parturen 
met een Finale en derde en vierde prijs. In poule 
A was het partuur Abe Rignalda en Cristiaan 
Drayer op voorhand favouriet. Deze rol werd 
gaande de middag waargemaakt door in de eerste 
omloop een mooie winst te behalen op het partuur 
Jelle de Hoop en Johannes van Kalsbeek 5-3  6-6. 
De tweede omloop werd het partuur Herre 
Stegenga en Hielke Oosterhuis met 5-2 6-2 een-
voudig naar de kant gewezen. De derde omloop 
was het echter een ander verhaal. Het senioren 
partuur Lammert Miedema en Gerard v d Wal 
liet geen enkele partij met zich sollen en maak-
ten het voor iedere tegenstander een lastige klus 
om de winst te pakken. Ze versloegen de eerste 
omloop al Herre c.s. met een knappe 5-4 6-6 de 
tweede tegen Jelle de Hoop c.s. was een prachtige 
overwinning. Na een 5-1 achterstand aan de 
telegraaf wisten de beide heren de partij met 
kien spel toch nog naar zich toe te trekken en 
met 5-5 6-2 de winst te pakken. Grote klasse! De 
partij tegen Abe c.s. werd vaak op 6-6 beslist en 
Abe wist met Cristiaan de meeste borden aan de 
telegraaf te krijgen en een finale plek veilig te 
stellen, er werd gewonnen met 5-1 6-4.

In poule B waren twee ietwat uitlopende parturen. 
Het partuur Pieter v d Valk en Jacob de Groot en 
het partuur Auke Geert Ybema en Sytze 
Stellingwerf. Zij troffen elkaar in de derde 
omloop nadat ze beide hadden gewonnen van de 
parturen Jelle Attema en Christiaan Koning en 
het partuur Jan Stellingwerf en Gerben Stelling-
werf. Jelle Attema c.s. had vooral in het perk te 
weinig verweer en bij het partuur Jan Stellingwerf 
c.s. had je telkens het idee: ja nu komen ze los 
maar dan brak er toch weer iets en liep het niet 
meer. De partij Pieter vd Valk c.s. tegen A G Ybema 
had de finale kunnen zijn.Een prachtige partij 
waarin de beide A maten hun ware kunnen eens 
goed konden laten zien gesecondeerd door een 
tweetal solide B maten. Auke Geert Ybema bleek 
geen hinder te hebben van het gebrek aan wed-
strijd ritme en wist Pieter v d Valk op de knieën 
te krijgen met geplaatste opslagen en uitgekiend 
perkwerk. Winst en verdiende finale plek voor 
Ybema c.s. 5-4 6-2 De srtijd om de derde en 
vierde prijs was tussen Lammert Miedema c.s. 
en Pieter v d Valk c.s. Een mooie partij waar ook 
deze keer Lammert en Gerard lieten zien dat het 
lastig was om de winst op hen te pakken Pieter 
c.s. wist op cruciale momenten, vaak op een 6-6 
stand, toch toe te slaan en het eerst aan de tele-
graaf te krijgen. De partij werd uiteindelijk ook 
gewonnen met 2-5 6-6 door Pieter v d Valk.

De finale tussen Abe Rignalda c.s. en Auke Geert 
Ybema c.s. Werd met 5-3 6-4 door Ybema c.s. 
gewonnen, maar niet zonder slag of stoot. Abe 
en Christiaan stonden best te ballen en vooral 
Abe speelde zijn beste partij van dit seizoen. 

Maar tegen het geweld van Ybema met zijn 
voorinse en foar minst opslager Sytze was niets 
opgewassen. Verdiend was de gang huiswaards 
met een streekproductenpakket en de krans 
gesponsord door de Fam Timmer de Vries (fer-
woude)

Haarverzorgingprijzen aangeboden door Keune 
haircosmetics stonden voor de winnende parturen 
bij de dames te wachten. Er waren vier parturen 
opgegeven die vervolgens kaatsten in één poule. 
Na de eerste omloop was het nog niet duidelijk 
wie de favorieten rol op zich nam. Johanna 
Kooistra en Anny Koning wonnen met enig 
gemak van Brenda Drayer en Wietske Buma. 
Johanna had de wind er goed onder, was best aan 
opslag met hier en daarwel een kwea op maar 
haar uitslagen waren daarentegen niet te stuiten. 
Anny blies haar partijtje ook goed mee met safe 
opslagen en goed werk voor in het perk. Ieder 
probeerde Johanna in het perk te omzeilen en 
Anny kreeg het de gehele middag dan ook niet 
makkelijk voor in het perk.Winst Johanna c.s. 
5-2 6-4. De tweede partij in de eerste omloop 
was tussen Joukje Hoekstra en Trijntje Hoekstra 
en het partuur Sabine Drayer en Akkelys 
Hiemstra. Een spannende strijd die werd gewonnen 
dooor de zussen Hoekstra met 5-5 6-2. Vooral de 
soms vertwijfeling tussen de gezusters in het 
perk zorgde er voor dat Drayer c.s. lang konden 
volgen. De tweede omloop werd al wat diudelijker 
wei het meeste aanspraak zou kunnen maken op 
de dagzege. Johanna c.s. pakten de winst op 
Sabine c.s. die goed partij gaven maar waar het 
verschil van A maat toch te groot bleek. Winst 
Johanna c.s. 5-3 6-6. De partij Joukje c.s. en 
Bernda c.s was voor Joukje c.s. niet echt een 
probleem met 5-3 6-6 wer het partuur Brenda/
Wietske verslagen ondanks het gesprek dat 
Wietske regelmatig met zichzelf aanging om 
haar spel te verbeteren. In de derde omloop 
stond er voor Sabine c.s. en Brenda c.s. niets 
meer op het spel. De partij dreigde ook wat weg 
te ebben maar plots trad telegrafiste J.d B op als 
coach/motivator. J. wilde net als het publiek wel 
een mooie strijd zien en besloot iedere keer het 
partuur dat in het perk stond toe te spreken om 
zo een strijd te doen ontbranden. En dat lukt haar 
aardig. Het werd een leuke partij met winst voor 
Sabine c.s. 5-3 6-2

Met twee gewonnen partijen op zak stonden 
Johanna c.s. en Joukje c.s. tegenover elkaar in de 
“finale”. In het begin van deze enerverend partij 
liepen Joukje c.s. uit naar een 4-1 voorsprong. 
Het liep even wat minder bij Johanna c.s. vooral 
ook weer door het omzeilen van Johanna in het perk, 
maar een paar eersten op zes de dikke keatsen 
foarbij geslagen trok het partuur de stand weer naar 
gelijke hoogte. Op 5-5 6-2 werd er door Johanna 
een paar keer best opgeslagen en op 5-5 6-6 
werd een dikke keats ook een eind foarbij geslagen 
Nipte winst Johanna Kooistra en Anny Koning

Heren
1  Auke Geert Ybema en Sytze Stellingwerf
2  Abe Rignalda en Christiaan Drayer

Dames
1  Johanna Kooistra en Anny Koning
2  Joukje Hoekstra en Trijntje Hoekstra.

Succesfolle rentree A.G. Ybema op het Gaaster kaatsveld

eigen fotoeigen foto
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Bruin-witte stabijpuppy’s. Drie reutjes en drie 
teefjes. Vraagprijs teefjes € 250,- per stuk. 
Vraagprijs reutjes € 225,- per stuk. Voor nadere 
informatie, tel 06-10922686

Aquarium +  luchtpomp afm.35 x 23 x 26 cm, 
prijs n.o.t.k. Playstation 2 + 10 spellen, prijs € 65.- 
Voor informatie Tel: 06-38328179

1 Lief cypers poesje, geboren 24-5, een echte 
"schootpoes" Tel. 06-43165330

Makkum, Kofstraat, 21 juli 2011: Fret (Angorafret), 
grijs-bruin-beige, 1,5 jaar. Foto's www.amivedi.nl, 
info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088 0064692

Wij groeien ons huisje uit en zijn daarom op 
zoek naar een iets groter huis in Makkum of 
omstreken, met min. 3 slaapkamers, het liefst 
met tuin, platdak of plaatsje. Wij passen goed op 
het huis, houden het netjes en schoon. De huur 
mag max. 600 euro excl. g/w/l. of 800 incl. 
g/w/l. (misschien evt. later koop, maar dat hoeft 
niet). mail: pleuny@hotmail.com telnr: 0515-
750823 (Pleuny Blanksma).

Wij zijn op zoek naar een huishoudelijke hulp 
die van aanpakken weet in een huishouden dat 
leeft. Voel jij je aangesproken. We wonen in 
Makkum. Tel 0646074410 na 18.00 uur.

Schoonmaakster voor 3 uren per week. Reactie 
graag per mail naar lisettef41@hotmail.com.

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

VERMIST

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

De actieve buurt “de Schans” is bezig om alvast in de stemming te komen voor de aanstaande visserij-
dagen. Tijdens deze dagen ziet u vast deze mooi aangeklede zeemeerminnen.

Ingenieursbureau ontzorgt recreatieondernemer
Zwemwaterkwaliteit steeds belangrijker
Tijhuis Ingenieurs is een adviesbureau voor pro-
jecten op het gebied van waterbeheer en werkt 
hoofdzakelijk voor overheden. In toenemende 
mate blijken ook recreatieondernemers belang te 
hebben bij schoon en veilig recreatief water. Voor 
recreatiewaterbeheerders heeft het ingenieurs-
bureau een dienstenpakket opgesteld, waarmee 
de belevingswaarde van het recreatiewater kan 
worden verhoogd en een negatief zwemadvies 
kan worden voorkomen.  

‘Een negatief zwemadvies zit in een klein hoekje’, 
aldus Marieke Euwe van Tijhuis Ingenieurs. Het 
belang van schoon en veilig recreëren aan het 
Friese water dringt, met iedere beperking voor 
de ondernemers, meer en meer door.  Blauwalg, 
vissterfte, stankoverlast zijn reële risico’s waar 
een recreatieondernemer niet op zit te wachten. 
De ingenieurs van Tijhuis bieden in overleg met 
gemeenten en het Wetterskip Fryslân de particu-
liere ondernemers een dienstenpakket aan, waarmee 
het beheer van het recreatiewater van aanleg tot 
monitoring wordt geregeld. 

De ondernemer maakt een keuze voor zwemwater, 
viswater of voor optimaal vaarwater. Lang niet 

altijd gaan alle functies samen. ‘De wens van de 
ondernemer geldt als uitgangspunt, maar water-
kwaliteittechnisch zijn niet alle wensen te combi-
neren. Door kleine ingrepen is veel winst te boeken’, 
vertelt Euwe. Als voorbeeld wordt de beleving 
van water genoemd. Natuurlijke oevers met weel-
derige plantengroei gaat niet goed samen met 
zwemwater. Bij een overwogen keus van de in-
richting is het beheer en onderhoud heel goed te 
sturen. Bij een systematische aanpak van beheer 
en maai,- en baggeronderhoud wordt overlast 
voorkomen. Gedurende het seizoen zorgt een 
periodieke monitoring ervoor dat tijdig ingegrepen 
kan worden bij calamiteiten.
 
In de praktijk blijkt vooral achterstallig onder-
houd tot de meeste problemen te leiden. Niet 
overal is de onderhoudsplicht even duidelijk. 
Wetterskip Fryslân, gemeenten en de Provincie 
Fryslân spelen alle drie een rol in toezicht en 
handhaving. Hierin is door juiste afspraken te 
maken winst te boeken. Een negatief zwem-
advies is het resultaat van een trits aan oorzaken. 
Tijhuis Ingenieurs structureert de problemen en 
biedt een totaalpakket, waarbij de recreatieon-
dernemer goed de zomer doorkomt. 

Nog 2 dagen......

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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