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Echtpaar Bruinsma viert diamanten huwelijk Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Op 21 mei was het zestig jaar geleden
dat Joeke Bruinsma en Janna Gerlofsma in het
huwelijk traden. In 1952 was het op 21 mei net
zulk stralend weer als in 2012. Het was die dag
dubbel feest; op 21 mei 1952 waren de ouders van
de bruid namelijk 25 jaar getrouwd. Op maandag
21 mei jongstleden kreeg het echtpaar bezoek van
loco-burgemeester Sinnema van de gemeente
Súdwest-Fryslân, die hen kwam feliciteren met
deze heugelijke dag. Verscheidene buren hadden
de vlag uitgestoken en het echtpaar Bruinsma
had al veel kaarten ontvangen. Heel bijzonder
daartussen was een felicitatie van de koningin en
een kaart helemaal uit Nieuw-Zeeland, van de
kleinzoon die daar woont.
Het echtpaar ging na hun huwelijk in Pingjum
wonen. Na een tijdje kon meneer Bruinsma werk
krijgen in Rozenburg op een groot akkerbouwbedrijf. Het echtpaar verhuisde en meneer
Bruinsma had het qua werk prima naar zijn zin.
Mevrouw Bruinsma vond het echter erg ver weg
van huis. Zo kwam het dat ze weer naar Friesland
teruggingen. Naar Zurich dit keer. Nadat ze hier
9 jaar gewoond hadden verhuisden ze naar
Makkum. Na elke verhuizing werd er een kindje
geboren. Het echtpaar kreeg drie kinderen:
Evert, Grietje en Gerrit. Inmiddels zijn er vier
kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Een
vijfde achterkleinkind is op komst. Meneer
Bruinsma is altijd kraanmachinist geweest. Hij
heeft dit werk 10 jaar bij Haitsma en 40 jaar bij

van der Meer in Makkum gedaan. Ook mevrouw
Bruinsma was al vroeg aan het werk. Toen ze
van de lagere school afkwam werd ze “faam”
(dienstmeisje) bij een boer. De betrekking werd
door haar ouders geregeld. Het was een kwartier
lopen en om kwart over 6 begon de dag met “bus
himmeljen”, vrije dagen waren er niet. Daarna
ging ze aan de slag bij een aardappelkoopman.
De vrouw des huizes vertrouwde de huishouding
al gauw aan haar toe. Ze ging graag uit en zei
dan tegen mevrouw Bruinsma: “Je redt je wel”.
Wanneer de aardappelkoopman thuis kwam moest
ze zeggen dat zijn vrouw “krekt even fuort wie”,
vertelt ze lachend. Zowel bij de boer als bij de
aardappelkoopman heeft ze een goeie tijd gehad.
Meneer Bruinsma zingt bij de Flevozangers en is
nog elke dag te vinden in zijn moestuin. Ieder
kind of kleinkind dat op bezoek komt krijgt wat
van de oogst. Ook de jam die hij maakt is zeer
geliefd. Mevrouw Bruinsma voorziet de hele
familie van gebreide sokken.
Op de uitnodiging voor hun diamanten huwelijk
prijkt de trouwfoto van 60 jaar geleden, een
mooi portret. Meneer Bruinsma droeg een zwart
pak en mevrouw Bruinsma een mooie lichtblauwe trouwjurk, gemaakt door een vriendin
die naaister was. Ze had een groot bruidsboeket
met anjers. Het echtpaar heeft op 21 mei ’s middags hun diamanten huwelijk met de familie
gevierd in het Anker te Makkum.

Makkum, Kerkeburen 15

Knusse tussenwoning met o.a. ruime woonkamer,
aangebouwde woonkeuken met tuindeuren,
± 25 m diepe tuin (Z), 260 m² grond.

Prijs v.a. € 110.000,- k.k.

Verschijning Belboei
i.v.m. Pinksteren verschijnt de Makkumer
Belboei volgende week op donderdag 31 mei.

Het tijdstip van aanleveren van advertentie
opdrachten c.q. copij is tot vrijdag 12.00 uur.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Familieberichten

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
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
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 De Witte Heren
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Komt tot Mij, allen die vermoeid
en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
MaƩ. 11 : 28

VerdrieƟg, maar dankbaar voor alles wat hij
voor ons heeŌ betekend, laten wij u weten dat
plotseling van ons is heengegaan ús leave heit,
pake en oerpake

Tjerk Wielinga
* 27 januari 1925
Makkum

 19 mei 2012
Makkum

Sinds 21 mei 1997
weduwnaar van Ebeltje Janna Hoeksema.
Makkum: Taeke

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
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk 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, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
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

Makkum: JanneƩe en Theo

Het is niet te geloven
maar het is echt waar,
Sijbren wordt vandaag
23 mei 50 jaar.
Van harte gefeliciteerd.
Aaltje, Sander en Bertine
Heit en Mem, Wiepie
Bert en Titia
Peter en Annemarie

Pake- en oerpakesizzers.
De Dankdienst voor zijn leven zal worden
gehouden op vrijdag 25 mei om 11.00 uur
in de Van Doniakerk aan de Kerkeburen te
Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot
condoleren in bovengenoemde kerk.
CorrespondenƟeadres: Blokmakersstraat 2
8754 GC Makkum

Onverwachts moeten wij onze buurman

Tjerk Wielinga

Mijn lieve vrouw en onze lieve mem
waar wij veel van houden,
wordt op 27 mei 50 jaar.
Van harte gefeliciteerd!
Tienus, Martijn en Remco

missen.
Nooit meer met zijn allen op ons bankje!
Lieve buurman wij wensen u veel rust.
Alle buurtjes uit de Klipperstraat.

26 maaie 1972 – 26 maaie 2012

Op dizze wize wolle wy elts tanksizze dy´t
meilibbe hat yn de tiid fan sykte en nei it
ferstjerren fan myn leave man, ús heit, pake
en oerpake

Gerrit Kamstra
Jimme omtinken hat ús goed dien en jout ús
moed om fierder te gean.
Tjam Kamstra-Nauta
bern en bernsbern.

Theunis en Tinie
al 40 jier in pear!!

Makkum, maaie 2012

Fan herte lokwinske!!
De bern
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Agenda
Woensdag 23 mei:
Avondvierdaagse Makkum 3e dag.

Donderdag 24 mei:
Avondvierdaagse Makkum 4e dag.
Slotavond wandelaars door Halleluyah binnen
gehaald vanaf brug bij Garage Horjus naar sporthal

Vrijdag 25 mei:
Gaast,Iepen Frysk kampioenskip baltsje ferdriuwen.
oanvang: 17.00 uur

Zaterdag 26 mei:
Bingo Holle Poarte ingang Piramide
aanvang 20.00 uur

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Zondag 27 mei:
Grote Braderie Holle Poarte te Makkum
bij de Piramide van 10.00 tot 17.00 uur

Campina Blanke Vla, 1 liter................................................1.49

Dinsdag 29 mei:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen

Beenham......................................per pakje 25

cent korting

Botergoud Grasboter, pakje 250 gram................................1.59
Friesche Vlag Goudband, flesje 185 ml...................nu 59 cent
Friesche Vlag Halvamek, flesje 185 ml...................nu 59 cent
Nescafé Wiener Melange, 8x18 gram............................nu 1.99
Komkommer + Sla......................................................samen 1.Aanbiedingen geldig van do. 24/5 t.e.m. wo. 30/5

Makkum - recreatiedienst in de piramide Holle
Poarte, 9.30 uur Voorganger: Dhr. P. Speelman
Organist: Dhr. J. Adema
M.m.v: De Flevosanghers

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 24 t/m 26 mei
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2
2,75

,50

Het barbecue
seizoen is weer
begonnen!
Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s
Kortom, compleet
verzorgd voor een
gezellige avond!
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Roofvogelshow in tuin Avondrust

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
eigen foto

Makkum - Op 19 mei kwam Ruud Sanders in
de tuin van Wooncentrum Avondrust een
roof+vogeldemonstratie geven. In zijn totaliteit
kwamen er 60 belangstellenden kijken naar de
show. Het was prachtig weer en niets kon een
fantastische demonstratie nog in de weg zitten.
Hij had o.a. een buizerd, een valk en een tweetal
uilen bij zich. Natuurlijk was er ook de mogelijkheid voor het publiek om een roofvogel op de
hand te krijgen en aan interesse hiervoor geen
gebrek, zelfs een tweetal bewoners van Avondrust

wilde dit wel! Ruud leerde ons veel over de verschillende vogels en liet ons de dieren van dichtbij
ook zien, wat een prachtige dieren! Het was een
prachtige demonstratie, zeer zeker de moeite
waard geweest!
Er zijn deze middag ook veel foto’s gemaakt,
mocht u belangstelling hebben om deze te
bekijken, eventueel te bestellen, of wilt u ze
digitaal ontvangen? Neemt u dan even contact
op met de receptie van Avondrust op telefoonnummer 0515-231655.

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

Friese werkzoekenden laten kansen liggen
meer dan 10.000 vacatures in Fryslân
Leeuwarden - Werkzoekenden in Fryslân laten
kansen liggen. Dat is de voorlopige conclusie
van de initiatiefnemers achter Wurk Fan Fryslân.
Sinds de lancering van de site eind 2011 staan er
continu gemiddeld zo’n 10.000 actuele Friese
vacatures en stages op wurkfanfryslan.nl. Het
aantal bezoekers betrof tot nu toe echter slechts
een kleine 4.000.
“Dat er veel meer kansen liggen dan menigeen
denkt hadden we wel verwacht. Maar dat het er
zoveel zouden zijn heeft ons ook positief verrast,” aldus Jan-Harmen Akkerman, Internetondernemer uit Franeker en namens projectbureau
A7Westergo één van de initiatiefnemers achter
‘Wurk’. “Des te jammer is het dat nog relatief
weinig mensen de site hebben weten te vinden.

Maar daar gaan we hard mee aan de slag. We
hebben de introductiefase geëvalueerd en werken nu aan het plan voor het vervolg. De reacties
zijn positief en ook een aantal grote Friese organisaties maakt inmiddels gebruik van #wurk.”
Wurk Fan Fryslân is een initiatief van projectbureau A7Westergo en Fan Fryslân. Het doel is
de Friese economie te stimuleren door bedrijven,
werkzoekenden en studenten nader tot elkaar te
brengen. Vacatures en stages in Fryslân die via
Twitter bekend worden gemaakt worden automatisch op Wurk Fan Fryslân geplaatst.
Organisaties kunnen dit stimuleren door in hun
‘Tweets’ #wurk te vermelden. Aangezien Wurk
geen commercieel maar maatschappelijk doel
heeft, kan iedereen er gebruik van maken.

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

* Fryslân * Team Iselmarkust

Bibliotheken presenteren Moordspel op Facebook
‘Weet jij wie het gedaan heeft’
14 mei 2012 – Van 4 t/m 8 juni organiseren de
Friese bibliotheken een Moordspel op Facebook.
Een spannende thriller vormt de basis van het
spel. De bibliotheken werken samen met de
Friese schrijver Bart Kingma. Hij schreef het
verhaal speciaal voor dit spel. Iedere dag wordt
een deel van het verhaal op facebook.com/bibliotheekfryslan gezet. Iedereen kan meedoen,
hints oplossen en stemmen op wie het gedaan
heeft. Het moordspel wordt georganiseerd in het
kader van juni - de Maand van het Spannende
Boek. Het moordverhaal is geïnspireerd op het

Buurtagent J. van de Wouw
thema van dit jaar: het kwaad in jezelf. Door het
verhaal op Facebook te publiceren willen de
bibliotheken een breed publiek op een verrassende manier laten ervaren dat lezen spannend
en leuk is.
Op woensdag 30 mei wordt de proloog vrijgegeven op facebook.com/bibliotheekfryslan. Ook
kunnen deelnemers dan alvast kennismaken met
de personages. Op maandag 4 juni begint het
moordspel. Raad wie de dader is en maak kans
op een weekend weg.

Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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5 jaar dagrecreatie ouderen
Slachtehiem dagrecreatie gaat verder onder de naam dagzorg

eigen foto

Voorste rij, tweede persoon van links zijn oprichters Lenie Bakker en daarnaast haar man Klaas Bakker.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Lollum/Arum - Op 14 mei 2007 startte recreatieboerderij Slachtehiem met het aanbieden van
een dag in de week dagrecreatie voor ouderen.
Dit werd verzorgd door één medewerker. Twee van
de vijf deelnemers van het eerste uur bezoeken nog
steeds deze vorm van dagbesteding. Inmiddels
kunnen ouderen vijf dagen per week terecht bij
Slachtehiem en is het team uitgegroeid tot twintig
medewerkers, inclusief stagiaires en vrijwilligers.
In tegenstelling tot veel andere organisaties
krijgen vrijwilligers ook een vergoeding bij
Slachtehiem.
De naam dagrecreatie wordt met het vieren van
het eerste lustrum gewijzigd in dagzorg. Voor de
nieuwe naam is gekozen omdat er professionele
zorg wordt geboden. Daarnaast is het een kleine
knipoog naar het gegeven dat cliënten en mantelzorgers de zorg even gedag kunnen zeggen.
Volgens oprichtster Lenie Bakker heeft dagzorg
een positief effect op ouderen en hun omgeving.
“We zien dat mensen die gebruik maken van

dagzorg, veel langer zelfstandig wonen. Het is
moeilijk om dat in jaren uit te drukken, maar
zeker is wel dat hier cliënten komen die anders
veel eerder naar een verzorgingshuis of verpleeghuis hadden gemoeten.” Dagzorg onderbreekt de
dagelijkse beslommeringen van cliënten en
draagt bij aan hun welzijn. Voor het thuisfront is
er meer balans wanneer zij een dag vrij kunnen
nemen van het zorgen. Hierdoor blijft de relatie
tussen mantelzorger en familielid zolang mogelijk in evenwicht. En er is nog een voordeel. “We
signaleren problemen snel en reageren direct.
We werken daarin goed samen met Thuiszorg
Zuid West Friesland. Het lijntje tussen familie en
ons is erg kort waardoor we familieleden goed
kunnen ondersteunen in de zorg.”
Sinds 2010 organiseert Slachtehiem naast de
dagzorg logeren met zorg voor ouderen.
Zeswekelijks kunnen cliënten een aantal dagen
door de week op de zorgboerderij logeren.
Sommigen van hen maken ook gebruik van de
dagzorg maar dat is geen vereiste.

Marktdag CBS ‘de Ark’
Makkum - Op 30 mei is het zover. Dan houdt
groep 8 van basisschool de Ark uit Makkum een
marktdag. Groep 8 volgt al een aantal weken het
ondernemerschapproject Kids in Bizz van stichting Jong Ondernemen. Dit staat in het teken van:
producten inkopen, verkopen, strategie bedenken,
reclame maken en plezier! Er zijn 5 bedrijfjes
gestart en deze gaan allemaal producten van Fair
Trade Original verkopen. De winst gaat naar het
gekozen goede doel: Doe een wens stichting!
Wilt u kans krijgen om kennis te maken met de
bedrijfjes en hun prachtige producten kopen en

heeft u daarbij iets over voor het goede doel?
Kom dan op 30 mei van 11.00 tot 13.00 uur naar
de marktdag van groep 8 van CBS ‘de Ark’.
Makkum, Ds Touwenlaan 44a. U bent van harte
welkom. De marktdag wordt officieel geopend
door groep 8.
Kids in Bizz is een project van stichting Jong
Ondernemen en wordt aangeboden aan groep 7
en 8 van het basisonderwijs. ABN AMRO
ondersteunt het programma, de bank vindt het
belangrijk dat ondernemerschap al op jonge leeftijd gestimuleerd wordt.
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Wist u dat...
* Vrijdag 25 mei as. OBS It Iepen Stee een
Fancy Fair organiseert?
* Deze duurt van 18.30 tot 20.00 en de entree
gratis is?
* U hier o.a. kunt ponyrijden, eendjes vissen en
genieten van heerlijke hapjes en drankjes?
* U allen van harte welkom bent?

Vrijwilligers gezocht
Wooncentrum Avondrust is voor diverse doeleinden op zoek naar vrijwilligers. Heeft u interesse,
of wilt u meer informatie? Dan kunt u geheel
vrijblijvend contact opnemen met Mw. A. Hilhorst.
Tel.nr.: 0515 – 231655.

SSSSSST….NOG HEEL EVEN WACHTEN!
TEAM BERENDS BODY&BEAUTY
Annette, Esther, Anke en Bianca
BeautydeMar

Kerk en recreatie
Holle Poarte Makkum
Zondag 27 mei, 1e pinksterdag, starten wij weer
met onze campingdiensten in de piramide op de
Holle Poarte. Voorganger in deze dienst is Dhr.
P. Speelman uit Folsgare. Medewerking wordt
verleend door het plaatselijk mannenkoor ”De
Flevo Shangers” o.l.v. Dhr. M. Rypma. De organist is Dhr. J. Adema. Daarna is er iedere zondag
weer een dienst tot en met 26 Augustus. De diensten beginnen om 9.30 uur. De diensten hebben
een oecumenisch karakter met predikanten of
sprekers van verschillende richtingen. Iedereen is
van harte welkom. Na de diensten is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We hopen
op een mooie zomerperiode en een fijne vakantietijd.
Commissie Kerk en recreatie
Holle Poarte Makkum
Peugeot 307 SW 1.6-16V
LPG-G3, blauwmetallic
Airco-ecc, cruisecontr.
Trekhaak, origineel audio
Cpv+afst bediening, Nov 2004

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type

2010

€ 16350,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 9250,-

Chevrolet Captiva 2.0D Aut.4wd, 100dkm

2006

€ 15950

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8945,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 12450,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8500,-

Skoda Octavia Station 1.6i,zwart,50dkm

2008

€ 12995,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm

2008

€ 7999,-

dec-2010

€ 12995,-

Peugeot 307SW 1.6-16v,LPG-G3,nw staat

2010

€ 11350,-

Skoda Fabia 1.4i Elegance,5drs,a/c,

Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,
Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type

Dames 1 van volleybalvereniging Thrium (Witmarsum,
Arum, Achlum) is kampioen geworden in de 2e klas
van de competitie van het seizoen 2011-2012.
Boven v.l.n.r.: Coach Jan ten Dolle, Gretha Waterlander,
Thea Dijkstra, Thea Hoekstra, Bea Sprik.
Onder v.l.n.r.: Hennie Breeuwsma, Paulien Haitsma,
Christina Greijdanus, Marga Kramer.

 4350,-

2004

€ 4350,-

dec-2001

€ 3695,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

Suzuki Wagon R+ 1.3i,hoge zit, nwe apk

2001

€ 2945,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Jaguar Sovereign 5,3 V12 automaat,leer

1987

€ 5995,-

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318
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Makkum Aantrekkelijk Duurzaam, een nieuwe
Door Judith van Laviere
enthousiaste groep in Makkum
Makkum – Landelijk is het al langer een trend:
guerilla-gardening (op braakliggende stukjes grond
tuinieren), gezamenlijke moestuinen in nieuwbouwwijken, buurtauto’s en ruilwinkels. Uiteenlopende initiatieven die gemeen hebben dat
mensen in hun directe omgeving groene oplossingen realiseren. Nu is er ook in Makkum een
groep die duurzaamheid op de agenda wil zetten.
Nadat de plannen voor een industrieterrein op de
Papiermolenstreek door de provincie werden
afgewezen rees bij Evelien Barbiers het verlangen
om verantwoordelijkheid en zeggenschap uit te
oefenen in haar eigen omgeving. Inmiddels
bestaat de groep uit 10 personen.

Uniek landelijk lounge-terras
met speeltuin!
Geniet van een heerlijk kopje koffie
met huisgemaakte appeltaart,
een stevige lunch
of kom uitgebreid dineren,
het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Wat wil deze nieuwe groep?
Dat bespreek ik op een zonnige vrijdagmiddag
met twee leden: Evelien Barbiers, de initiatiefneemster en Guy Cotemans. De laatste is een
deskundige op het gebied van permacultuur, een
manier van tuinieren waarbij je niet spit, geen
meststoffen opbrengt of water geeft. Het levert
een tuin met eetbare planten op, waarvan je het
hele jaar door kunt oogsten. Guy heeft zich sinds
1 april als adviseur/ontwerper permacultuur in
Makkum gevestigd. De groep wil zich inzetten
voor duurzaamheid in de breedste zin van het
woord. Ze richt zich dus niet alleen op de groene
omgeving en de natuur maar ook op sociale
duurzaamheid. MAD vindt het belangrijk dat er
verantwoordelijkheid is voor elkaar, betrokkenheid en dat kinderen zich bewust zijn van, en
leren over, de natuurlijke omgeving waarin ze
opgroeien. “Er wordt steeds meer betegeld, terwijl je ook heel goed een leuke en onderhoudsarme tuin kunt hebben. Groenstroken zijn vaak
saai en fantasieloos, terwijl je er ook een eetbare,
interessante strook van kunt maken”, aldus
Barbiers. Ze zou ook graag een uitbreiding van de
volkstuinen zien. Daarbij zou dan bijvoorbeeld
een markt met biologische groenten kunnen

worden gehouden. ”Twee restaurants in Makkum
hebben al aangegeven dat ze graag willen werken
met biologische groente”
De groep heeft inmiddels al heel wat kennis
verzameld en gebundeld. Nu gaat het erom het
balletje aan het rollen te krijgen en daadwerkelijk aan de slag te gaan. Concrete zaken waar ze
graag mee willen starten zijn het aanleggen van
eetbare aanplant rond bedrijven en scholen en
het organiseren van activiteiten als samen
tuinieren, koken en eten. Natuurlijk hebben ze
daarvoor de medewerking van de gemeente
nodig en het zou helemaal mooi zijn als de
gemeente de plannen ook zou ondersteunen.
Maar ook u als Makkumer kunt iets doen om de
plannen van MAD werkelijkheid te laten worden.
Misschien hebt u een stukje grond waarop de
mensen van MAD aan de gang mogen gaan of
spreken de uitgangspunten u zo aan dat u zich
wilt aansluiten bij deze groep. Informatie kunt u
krijgen bij Evelien Barbiers. Zij is bereikbaar op
tel nr 06-53980019 of via de mail: babieboe@
planet.nl.
Guy Cotemans komt uit België. Hij vertelt over
een project in Antwerpen, waar in het Openbaar
Park een moestuin is aangelegd. De scholen zijn
erbij betrokken, waardoor kinderen er leren over
de natuur. Ook ouderen zijn ingeschakeld. Zo is
het een plaats geworden waar mensen van alle
leeftijden elkaar ontmoeten. Ook mensen uit
andere culturen blijken er veel belangstelling
voor te hebben, zodat het tevens een culturele
ontmoetingsplek is geworden. De aanleiding
voor dit succesvolle project? De hoge maaikosten die de Stad Antwerpen had…. Momenteel
is hij bezig met het aanleggen van een modeltuin
permacultuur tussen Exmorra en Makkum. De
Makkumer Belboei komt graag een kijkje nemen
als het klaar is.

Informatiebijeenkomsten Borstvoeding in Sneek
Op woensdagavond 6 juni a.s. starten de informatiebijeenkomsten Borstvoeding in Sneek.
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zwangere
vrouwen en hun partners. Straks, als het kindje
geboren is, is het even wennen met de baby. Het
geven van borstvoeding hoort hier ook bij. Jezelf
voorbereiden op het geven van borstvoeding
geeft veel ondersteuning en zelfvertrouwen als
het eenmaal zover is. De volgende onderwerpen
komen aan de orde: diverse manieren om de
baby aan te leggen, hoe vaak per dag leg je aan,
wat zijn voor- en nadelen van het geven van

borstvoeding, het belang van rust en ontspanning, lichamelijk contact met de baby, stuwing,
borstvoeding kolven, bewaren van borstvoeding
en teruggaan naar de werkkring. De borstvoedingsbijeenkomsten worden alleen in Sneek
gegeven, maar zijn bestemd voor alle belangstellenden in Zuidwest Friesland.
Voor informatie en aanmelding kunt u bellen
met Thuishotel: 0515-461234, of mailen: info@
thuishotel.nl of neem een kijkje op onze website:
www.thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Twirre wint HT sloeprace 2012

Te koop of te huur
Achterdijkje 18

eigen foto

Na 5 overwinningen op rij dit jaar, waren de
mannen uit Makkum favoriet voor de Harlingen
Terschelling sloepenrace 2012. De HT geldt echter
als lastige wedstrijd waar je niet alle factoren
zelf in de hand hebt. Alles moet kloppen om te
kunnen winnen. In de week voor de race wordt
het weer goed in de gaten gehouden, Oost 5 tot
6 werd voorspeld en alle 129 teams maakten
zich op voor een lange zware wedstrijd. Op de
dag zelf bleek het enigszins mee te vallen, met
O/ZO 4 tot 5 Bft en met een doorbrekende zon
werd het zelfs prachtig roeiweer.
De Twirre starte samen met alle snelle sloepen in
de laatste startgroep om half negen. Direct vanaf
de start ging het hard de haven uit, de Twirre
had een goede start maar moest toch een aantal
sloepen voor laten gaan bij het verlaten van
Harlingen. De achtervolging werd ingezet op de
concurrenten en na het afschudden van ‘De Vecht’
had de Twirre hun slag te pakken. De ‘Snurk’ uit
Harlingen bleek een mooie gangmaker en langzaam kwamen ze dichter en dichter bij. Inmiddels
waren er al een aantal sloepen uit eerdere startgroepen ingehaald en werd het zoeken waar de
grote concurrenten zaten. De winnaar van vorig
jaar, de ‘Arad’ van Terschelling werd veel eerder
ingehaald dan verwacht en vanaf dit moment
brak een enorm sterk deel van de wedstrijd aan
voor de Twirre. De ene na de andere sloep werd
ingehaald en ook het gat met de ‘Snurk’ werd
weer langzaam kleiner.
Na dik twee uur roeien draaide men het beruchte

‘Schuitengat’ in, de vermoeidheid begon zijn tol
te eisen maar het liep nog pefect. Een hoog
tempo in combinatie met een lange slag betekende
hoge snelheden en op dit deel van de wedstrijd
moest de ‘Snurk’ zijn meerdere erkennen in de
Twirre en moest afhaken. Tegen de wind in ging
het nu richting Terschelling, in dit deel van de
wedstrijd is het buigen of barsten. Vastbesloten
om de titel mee naar Makkum te nemen bleven
de mannen ‘volgas’ doorgaan tot aan het eind.
De laatste kilometers doen enorm veel pijn maar
Terschelling is in zicht. Kanshebber ‘Hjoed ’n
makkie’ werdt top op luttele meters bijgehaald
op de op finish, Deze heren waren echter 25
minuten eerder gestart. Compleet leeg geroeid
zakten de roeiers in elkaar na de finish. Alles
was gegeven.
Nu begon het lange wachten op de uitslag 1½
dag later. Er was goed geroeid maar was het
genoeg? Uiteindelijk bleek het ruim voldoende,
en een uitzinninge feest vreugde was het gevolg.
De wisseltrofee mag voor de vierde keer weer
mee naar Makkum. De wedstrijd werd gestuurd
door Rein Feenstra met op slag Jacob de Jong en
Harry Stoelinga. Op doft 2 zaten Jitze Landman
(Leeuwarden) en Peter Dijkstra, doft 3 werd
geroeid door Merijn de Haas (Workum) en
Eddie Kuipers (Harns) en de boeg was bezet
door Jacob Haan (West-Terschelling) en Rutger
Dijkstra (Bolsward).
Top 3: 1 Twirre, Makkum. 2 Hjoed ’n Makkie,
Meneam 3 Arad, Terschelling.

K&M Cup 2012 – Onderlinge strijd tussen 11 K&M jachten
Makkum - Op zondag 22 april, een dag na de
succesvolle Open Dag op de werf van K&M
Yachtbuilders in Makkum, lagen er 11 door K&M
gebouwde schepen klaar om te vertrekken richting IJsselmeer. Na een palaver door Dykstra &
Partners, werd het wedstrijdveld uitgezet en iets
na 12:30 uur ging het eerste schip over de startlijn.
Dykstra & Partners werd vertegenwoordigd door
de Bestevaer 56ST ‘HannaH, Bestevaer 55ST
‘Pilgrim’, Bestevaer 53ST ‘Zeerover’, Bestevaer
45ST ‘Africa’ en 3 maal een Bestewind 50, te
weten de ‘Kooi Aap, ‘Abel T.’ en de nieuwste
Bestewind 50 ‘Olivia’. Van de Stadt Design had
drie schepen in het veld, namelijk de Stadtship
70 ‘Red Rooster, Stadtship 56 ‘Merrimac’ en
Stadtship 47 ‘Josephine’. Satellite Yacht Design
werd vertegenwoordigd door de Icon 48 ‘Leeloo’,
De ‘HannaH’ bleek de snelste te zijn, gevolgd

door het kleinste schip uit het veld, de 45 voeter
‘Africa’. De polyester Bestewind 50 ‘Kooi Aap’
werd derde. De schepen kwamen in een andere
volgorde over de finish maar er werd uiteraard
met een handicap systeem gerekend voor een
eerlijke einduitslag. Eeuwe Kooi, eigenaar van
K&M; “De weercondities van de dag waren ideaal,
een voorjaarszonnetje en 20 tot 25 knopen wind.
Het was gewoon dé perfecte zeildag!” Of er op
korte termijn een vervolg komt op de “K&M Cup”?
“Dat is moeilijk te zeggen”, vervolgd Eeuwe.
“Het is lastig om zoveel van dit soort custom
zeiljachten bij elkaar te krijgen. Meestal verlaten
deze zeezeilers Nederland redelijk vlot nadat ze
zijn afgebouwd om vervolgens uit te waaieren
over de wereldzeeën. Daarom was het zicht van
al die prachtige schepen bij elkaar, ook erg bijzonder voor mij.”

Uniek gelegen met fraai uitzicht over
de natuurwaarden voor Makkum
op de zeedijk ligt deze in 2008 geheel
gerenoveerde woning met garage
en afsluitbare tuin/binnenplaats.
Info: lytshaytsma@gmail.com
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Makelaardij Kingma en Walinga Ouder/Kind Partij Oeds van Dijk
Makkum - Wederom viel ook hier de deelname partuur moesten dus ook poulekaatsen. Cornelis ledenpartij Jeugd
tegen. Bij de tussengroep 5 partuur op de lijst
dus allemaal 4x kaatsen. Quincy en Annie verloren al hun partijen maar waren wel het partuur
met het meeste ”lawaai”. Feike en Durk wonnen
1 partij en hun laatste omloop verloor “ome
Durk “van een jonger talent uit de familie. Jacob
kaatste met 2 jonge kaatsmeiden die het goed
deden, zij wonnen 2 partijen. Siebren en oudere
broer Frits wonnen 3 partijen. Melvin en HarmJan wonnen al hun partijen dus gingen zij met de
krans naar huis.

en Andre verloren beide partijen. Dus ging het
tussen Danny en Harry tegen Klaas Pier en
Arend. Danny cs namen een grote voorsprong
maar het waren klaas Pier en heit die de krans
mee naar huis namen.

Bij de welpen stonden 4 partuur op de lijst dus
ook hier poulekaatsen. Indy en heit verloren al
hun partijen. Larissa en Fonny wonnen 1 partij.
De finale ging tussen Jorn en Yde-Klaas tegen
Anouk en Ype. In het begin ging het gelijk op
maar Jorn en heit waren het die de krans aan de
muur konden hangen.

Uitslag Tussengroep
1ste Melvin & Harm-jan Cuperus
2de Siebren & Frits Hoekstra

Bij de pupillen 2 partuur en bij de schooljeugd
maar 1 partuur dit viel erg tegen en we hopen
volgend jaar op veeeeeeeeeeeel meer!!! Deze 3

Uitslag Pupillen/Schooljeugd
1ste Klaas Pier & Arend Folkertsma
2de Danny Hoogeveen & Harry v.d. Weerdt

Aan het eind van de middag kregen alle jeugdkaatsers en de prijswinnende ouders een fotolijst
mee naar huis waar ze nog een actiefoto bij krijgen. Wij bedanken de sponsor en onze fotograaf
Akke.

Uitslag Welpen
1ste Jorn & Yde-Klaas Dijkstra
2de Anouk & Ype Smink

Bij de A-klasse kaatsten 6 parturen in één poule,
waarbij ieder partuur drie partijen moest kaatsen. De twee parturen met het meest behaalde
aantal punten kwamen tenslotte tegen elkaar uit
in de finale. Het partuur van Klaas-Pier
Folkertsma (Wons) en Robert Broeders (Ried)
won hun beide eerste partijen. De laatste partij
ging tegen het partuur van Kevin Jordi Hiemstra
(Stiens) en Simen Bootsma (Makkum). KlaasPier raakte echter geblesseerd aan zijn knie en
moest voor nader onderzoek naar het ziekenhuis.
Roel-Pieter de Jong (Ried) werd door de TC. en
de scheidsrechter bijgeloot en verving zodoende
Klaas-Pier. De partij ging echter verloren met
5/1 - 6/2. Beide parturen stonden hierdoor op een
totaal van 15 punten, maar het partuur van
(Klaas-Pier), Robert en Roel-Pieter had 2 minder tegeneersten en kon naar de finale. Hierin
troffen zij het sterke partuur van Wiebe Dijkstra
(Anjum) en Fedde Okkinga (Arum). Zij hadden
alle drie voorgaande partijen gewonnen. Ook al
hadden zij in hun derde partij geduchte tegenstand van Jimmy Geertsma (Dronryp) en Jurre
Rinia (Makkum). De finale werd gewonnen door
Wiebe Dijkstra en Fedde Okkinga, die de partij
uit maakte met een prachtige boppeslach. KlaasPier moet een week op krukken door het leven
en daarna zal bekeken worden hoe het met de
blessure is gesteld. Hij keerde in de loop van de
middag weer terug in Makkum en deelde een
klein beetje mee in de 2e prijs.
De B-klasse (met verliezersronde) bestond uiteindelijk uit 27 parturen. In de halve finale van
de winnaarsronde stond het partuur van Jouke
Vlasbloem (Skuzum) en Marc Burger (Witmarsum)
tegenover het partuur van Klaas Bosma (Makkum)
en Boele Terpstra (Oosternijkerk). Jouke stond
op een gegeven moment vier eersten achter. Hij

Uitslag Pupillen
1ste Abe Reinsma
2de Christiaan Schilstra
Uitslag Schooljeugd
1ste Alwin v.d. Weerdt, Lars Wijma
2de Rik v.d. Gaast, Evelien v.d. Land

Albert Rinia partij
Makkum - Zondag 13 mei jl. vond de Albert
Rinia partij plaats op “Keatslân De Seize” te
Makkum. Het betrof een Off. K.N.K.B. kaatspartij voor Schooljongens door elkaar loten. Er
werd gekaatst in een A- en een B- Klasse.

Makkum - De deelname was niet groot maar dit
mocht de pret niet drukken. Bij de pupillen kaatsten
ze iedere omloop met een andere maat. Na afloop
bleek dat Danny, Xander en Christiaan allen 1 partij hadden gewonnen. Op de 4de plaats eindigde
met 10 eersten Xander gevolgd door Danny met 11
eersten. De 2de prijs was voor Christiaan met 14
eersten. Abe won alle 3 partijen en dus was de
krans voor hem.
Bij de schooljeugd 4 partuur dus poulekaatsen. Ook
hier eindigden 3 partuur met 1 gewonnen partij. Op
de 4de plaats eindigden Bauke-Jan en Lisanne met
11 eersten gevolgd door Eelke en Amber met 14
eersten. Met 1 eerst meer was de 2de prijs voor Rik
en Evelien. De krans ging dit keer naar het partuur
met de meeste praatjes en 4 gewonnen partijen
Alwin en Lars. Wij bedanken de sponsoren.

pepte zijn partuur goed op en kwam op 4/4. Het
werd 5/5 en het ging tussen Klaas en Jouke.
Uiteindelijk pakte het partuur van Jouke de
winst met 5/5 – 6/2 en was de finale bereikt.
Hierin troffen zij het partuur van Durk Ennema
(Sexbierum) en Lex Potma (Hommerts), die in
de tweede omloop nog door het oog van de naald
waren gekropen met “Alles aan de hang”. Jouke
en Marc hadden de zware strijd tegen Klaas en
Boele mogelijk nog in de benen, want ze verloren van Durk en Lex met 5/1 – 6/0. De finale in
de verliezersronde ging tussen het partuur van
Jolt Vollema (Peins) en Hielke Beijering Hijum)
en het partuur van Idsert Wijnja (Wommels) en
Warner Herrema (Menaam). Het was een gelijk
opgaande strijd die in het voordeel uitpakte voor
Jolt en Hielke, zij wonnen met 5/4 – 6/6. De
prijzen (medailles en waardebonnen) werden aangeboden door Rinia Schilderwerken te Makkum.
Uitslag A-Klasse:
1e Wiebe Dijkstra (Anjum)
en Fedde Okkinga (Arum)
2e Robert Broeder (Ried)
en Roel-Pieter de Jong (Ried)
Uitslag B-Klasse winnaarsronde:
1e Durk Ennema (Sexbierum)
en Lex Potma (Hommerts)
2e Jouke Vlasbloem (Skuzum)
en Marc Burger (Witmarsum)
3e Klaas Bosma (Makkum)
en Boele Terpstra (Oosternijkerk)
3e Sander Kuperus (Jorwert)
en Patrick Kramer (Arum)
Uitslag B-Klasse verliezersronde:
1e Jolt Vollema (Peins)
en Hielke Beijering (Hijum)
2e Idsert Wijnja (Wommels)
en Warner Herrema (Menaam)
3e Gabe Sytema (Deinum)
en Lieuwe v.d. Werff (Koarnjum)
3e Hein Joostema (Berltsum)
en Jan-Harmen Folkerts (Lollum)

Poiesz jeugdpartij
te Gaast/Ferwoude
Het seizoen is alweer enige tijd aan de gang, maar 18
mei stond dan eindelijk de 1ste eerste jeugdpartij op
de kalender in Gaast. Het weer was perfect, het veld
heeft er nog nooit zo mooi uitgezien kortom een
mooi affiche voor een prachtige kaatsmiddag. Er
waren 3 verschillende lijsten aanwezig om zo een
ieder een goede kans te geven op de kransen. Er
werd goed gekaatst. De kaatsers waren aan elkaar
gewaagd en de verschillen waren dan ook niet groot.
In de laatste omloop moesten op dat moment de 2
jongens met de meeste eersten tegen elkaar wie dit
zou winnen had ook meteen de krans. De titanenstrijd van de oudste jeugd wat het hele seizoen nog
gaan zal duren. De beide heren hadden het voor de
partij al uitgerekend en wisten hoe de kansen lagen.
Het werd spannend, de eersten werden om en om
gepakt. 2 eersten gelijk een geweldige bovenslag. 3
– 2 voor het partuur van Gerben de boer. 2 zitballen
op rij van Jildert en 2 kaatsen, wisselen. Beide kaatsen worden goed gepakt. En zo worden er nog wat
woorden over het veld gesmeten en iedereen word
nog eens goed op scherp gezet. 4 -4 aan de telegraaf.
Op dat moment is het gebeurd voor Jildert en wint
Gerben de boer met 5-4 6-6. Dus ook meteen de
krans. Bij de jongste jeugd was het ook spannend.
Maar ook hier werd goed gekaatst en de jongens
waren fel. Zowel op de bal als tegen elkaar. Voor
iedere bal werd gevochten en gestreden al hing hun
leven er soms vanaf. De nummers 1 en 2 van de
ranglijst hadden beide 21 eersten, het waren beide
jongens en ze heetten ook nog beide Thom. Er was
1 Thom die had 1 tegen eerst minder. En deze heeft
dan ook gewonnen. Dit was Thom Oostenveld.
Thom Stellingwerf werd tweede en Helina Koning
derde. Deze 3 kregen allemaal een mooie beker. De
rest van de jeugd kreeg een heerlijke chocolade
medaille. Weer een mooi geslaagde partij met veel
publiek op de banken en het is volgens het publiek
een genot om naar de jeugd van Gaast/Ferwoude te
kijken. De Poiesz sponsoring werd mogelijk gemaakt
door de jeugdsponsoractie van Poiesz.
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Makkumer
damesvoetbal in de lift
“Ook eens proberen? Doe mee met de introductietrainingen!” Het tweede seizoen van dames 1 zit
er alweer bijna op. Een goed moment om een
kleine terugblik te doen en daarna vooruit te
kijken. Een enthousiaste groep jonge vrouwen
startte in 2010 met behulp van het jeugdbestuur
een elftal. Ze zorgden zelf voor begeleiding rondom de trainingen en de wedstrijden en zorgden
voor een shirtsponsor in Afbouw Wicherink.
Klaar om ten strijde te gaan! Maar dat viel in het
begin nog vies af… Er werd vaak met dikke
cijfers verloren. Maar de dames gaven niet op.
Ze begonnen dit seizoen met frisse moed, een
aantal nieuwe speelsters en ook een geheel vernieuwde technische staf. Elke week bevestigden
de supporters, dat er vooruitgang is op voetbaltechnisch en tactisch vlak. De bijbehorende
resultaten worden ook steeds beter.
Er waren ook critici die dachten dat het damesvoetbal in Makkum van korte duur zou zijn: een
hype. Het tegendeel is bewezen: want ook volgend
jaar zal er weer een damesteam de rood/witte
kleuren van VV Makkum verdedigen! De succesformule bestaat uit: samen plezier (voor, tijdens
en na de wedstrijd) hebben, fanatisme en doorzettingsvermogen. Het elftal bestaat nu uit dames
tussen de 17 en 27 jaar oud. Met de toekomst zit
het ook wel goed, want ook in de jeugd spelen
vele meisjes. Het meisjes C team (13 tot en met
16 jaar) hebben zich al meerdere keren bewezen
mee te kunnen op het seniorenniveau. Verder
spelen er in elke leeftijdscategorie wel talentvolle meisjes.
Na een korte blik op het verleden en op het heden,
is het tijd om het over het hier en nu te hebben.
De speelsters worden namelijk regelmatig benaderd door dames die interesse hebben in damesvoetbal. Daarom wil de voetbalvereniging en het
damesteam je uitnodigen om op donderdag 31
mei en/ of maandag 4 juni mee te doen aan de
vrijblijvende introductietraining! Gegeven door
de trainers Daniel Kleiterp en Lavina Tassebajof.
Ben je 16 jaar of ouder? Nog nooit gevoetbald,
maar benieuwd of je het leuk vind? Of heb je
vroeger gevoetbald en wil je zien of je het nog
kan? En natuurlijk voorop gesteld: ben je een
vrouw? Dan ben je welkom om mee te trainen
met de dames! Ben je 15 jaar of jonger, dan is het
ook mogelijk om proef te trainen bij de meisjes.
Heb je vragen of wil je je opgeven voor de
introductietraining: mail dan naar pwterpstra@
hotmail.com!

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

De Waardruiters
Arum 29-04 Paarden Dressuur:
In de klasse L1 startte Cobie Bruinsma met Carola
Fuga, eerste proef 193 punten en een 1e prijs en de
tweede proef 194 puntne en een 2e prijs.
Franeker 06-05 Paarden Dressuur:
Ook in Franeker kwam Cobie Bruisma met
Carola Fuga aan de start in de klasse L1, met 189
punten behaalden zij een 5e prijs.
Jacob van der Heide startte met zijn nieuw troef
DeeJay Sandor ook in de klasse L1, de eerste
proef 195 punten en een 2e prijs en de tweede
proef 191 punten en een 3e prijs.
Harich 12-05 Paarden:
Springen: Hielke Gorter startte met de nieuwe
aanwinst Amos in het BB-springen, een foutloze
ronde en 61 punten. Het tweede parcours startten
Hielke en Amos in het B-springen, een mooie
foutloze ronde met 64,5 punten.
Ook Klaas Gorter kwam met No Joke aan de
start in het BB-springen, een foutloze ronde en
61 punten.
Dressuur:
Klasse L1: Cobie Bruinsma reed met Carola
Fuga in deze klasse, zij konden met 183 punten
een winstpunt bijschrijven.
Klasse L2: met een score van 180 punten ook weer
een winstpunt voor Ellen Reekers met Varna.
Mariek Lombaard startte met Dwight, 189 punten
voor de proef en een 4e prijs.

Ultieme uitdaging
Woensdag 30 mei a.s. vertrekt om 21.00 een
dubbeldekstouringcar vanaf het parkeerterrein
bij Beach resort lifestyle richting het Franse
alpendorpje Bourge ‘d Oisans. Dat deze tekst
voor de doorsnee lezer van de Makkumer
Belboei uitleg vraagt spreekt voor zich. De
touringcar is van ITS uit Bolsward. Het parkeerterrein ligt tegenover het receptiegebouw van
bungalowpark Beach Resort bij de “Holle Poarte”
te Makkum. Beach Resort lifestyle is het fitnesscentrum dat zich naast het receptiegebouw
bevindt. Het fitnesscentrum onder leiding van
spinningtrainer Tom Botermans organiseert deze
reis. Vraag die overblijft is wie zitten er in de
touringcar en waarom gaan zij naar dat Franse
bergdorpje? Dat de touringcar vol zit was in
december vorig jaar al een feit. Veertig passagiers stappen in de dubbeldekker, ruimte genoeg
lijkt het tot er ook nog veertig rijwielen met de
smalle bandjes worden ingeladen. Het raadsel
wordt langzamerhand opgelost. De wielerfana-

Harich 12-05 Pony's Dressuur:
Simone Dijkstra startte met Lizzy in de klasse
L2 dressuur voor D/E-pony's, de eerste proef
199 punten en de tweede proef 186 punten, beide
goed voor 2x de 1e prijs.
Arum 13-05 Pony's Dressuur:
Iris Ypma startte met Smoky in de klasse B dressuur voor A/B-pony's, de eerste proef 189 punten
en de tweede proef 194 punten en 2x de 1e prijs.
Arum 17-05 Pony's Dressuur:
Garina Algra startte met haar nieuwe pony Ytsia
in de B-dressuur klasse D/E, de eerste proef 186
punten en een 2e prijs en de tweede proef 184
punten. In dezelfde klasse startte ook Thirza
Leininga met Ostara's Lady, de eerste proef 180
punten en de tweede proef 190 en een 2e prijs.
In klasse L2 D/E-pony's startte Simone Dijkstra
met Lizzy, de eerste proef 187 punten en de tweede
proef (maar liefst) 202 punten èn de 1e prijs.
Joure 19-05 Paarden Dressuur:
In Joure kwam Sophie van Wissen met Vyaine
voor het eerst uit in de klasse Z dressuur en met 208
punten konden zij de 1e winstpunt bijschrijven.
Franeker 19-05 Rabo Jumping 2012:
Bij de pony's startte Sybrich Wijnsma met
Silverdream in de klasse B voor D/E-pony's, het
eerste parcours 68 punten en het tweede parcours 72 punten en een 2e prijs.

Door Libbe Terpstra
ten weten dat bij Bourge ‘d Oisans de zogenaamde Nederlandse berg ligt die voor vele fietsers een ultieme uitdaging is, haar te bedwingen.
De berg heeft eenentwintig bochten tot de top
die op 1815 meter ligt. Vanaf de rotonde in
Bourge moet er ruim een kilometer omhoog
worden geklommen over bijna veertien kilometer met een gemiddelde stijgingspercentage
van tien procent. In de touringcar zitten fanaten
die deze uitdaging op 1 juni aangaan waaronder
de Makkumers; Sjoerdje Miedema, Gretha de
Vries, Wieger Lindeboom, Herman Gietema,
Henk Hellinga, Ferry Foekema, Klaas de Boer,
Willem de Boer (Waddinxveen ), Minze van der
Zee ( Schagen), Gerrit Terpstra en uw correspondent. Verder komen de helden en heldinnen van
het smalle zadel uit Bolsward, Wommels,
Witmarsum, Parrega en andere plaatsen uit de
omkriten. Hoe het gaat aflopen op de Nederlandse
berg Alp D’Huez is de vraag die overblijft. Het
antwoord op deze vraag houdt u van ons te goed.
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Donderdag 24 mei
Kampioenswedstrijd!!!
Makkum B1 - Scharnegoutum B1
Foarut DA1 - Makkum DA1

19.00
19:30

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Zaterdag 26 mei

Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Vermaningsteeg 6, MAKKUM
Verrassend grote geheel verbouwde woning.
Gelegen in de dorpskern van Makkum.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Buitenpost 2 - Makkum 2 (nacompetitie)
Makkum C2 - Oudehaske C1
Sleat D1 - Makkum D2
ONS Sneek E3 - Makkum E1
Makkum E2 - SWZ E6
Balk E4 - Makkum E3
Makkum F1 - Sleat F1
Read Swart F3 - Makkum F2
Makkum F3 - Workum F5
Makkum DA1 - Franeker SC DA2
Makkum MC1 - Sleat MC1

12.30
9:00
9:00
9:00
9:15
10:30
10:15
9:00
9:00
14:30
10:30

Dinsdag 29 mei
Makkum 2 - Buitenpost 2 (nacompetitie) 19.00 uur

PSV de Halsbânruters
Harich 12 mei
Anna Goinga kwam na een lange tijd hier weer aan
de start met haar paard Whisper. Anna kwam voor
de eerste keer uit in de klasse Z1 en reed in de 2e
prroef haar eerste winstpunt met 213 punten.
Arum 17 mei
Emmy Kroeger bleef dicht bij huis en reed in de
manege in Arum twee proeven in de klasse L2 met
Michael. In de beide proeven reed zij een winstpunt
met 184 en 188 punten.
Joure 19 mei
Juliën Beersma kwam hier uit met Waldfride fan
Rijp-Ein in de klasse L2. Hij ging met de 4e prijs
naar huis met 184 punten goed voor 1 winstpunt.

Colofon
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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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
TE KOOP

Twee jonge kleurdwergkonijnen, beide mannetjes.
Geboren op 26 maart 2012. Tel. 0515-856961
In nieuwstaat verkerende 4 persoons Walker pyramidetent. Slecht 1x gebruikt. Incl. 2 slaapcabines
en grondzeil. € 100,00 06-38515902
een keurige goh damesfiets ranger met 6 versnellingen. 80 euro. prachtige donkerbruine
lederen relaxfauteuil 20 euro. tel 0517-579213
GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

* We moeten allemaal inleveren. Ook de Belgen doen dat. Vorige week kwamen er 17 Belgische Smarts
(dat zijn de kleinste uitvoeringen van de Mercedes) in Makkum. Geen parkeer problemen er kunnen
2 Smart`s in één vak.

tas met inhoud schoenen Adidas maat 42/43 vest
van america today en trainingsbroek masita het
is zoek geraakt op de weg tussen Makkum en
Bolsward tel. 0515-857636

Veel animo voor HEMA/ETOS ouder-kind partij KV Exmorra

Mooie, grote, witte Haan. Tel: 0641151531

GEVONDEN

een sleutel aan de rondweg bij rotonde vanaf haven
richting Bergsma merk OXLOG telefoneren
naar 0515-231428

Stoeterij Beijemastate Arum
Vrouwenparochie 10 Mei
Z2 Dressuur
Hanneke Hiemstra met Vivant 210 punten 3de
prijs
Harich 12 Mei
Z1 Dressuur
Anna Goinga met Whisper 213 punten
Z2 Dressuur Hanneke Hiemstra met Vivant 208
punten 3de prijs en 207 punten
Arum 17 Mei
B Dressuur
Yvette Altena met Pauliene fan stal Ghia 199
punten 1ste prijs en 192 punten 3de prijs
Sorscha v/d Haak met Winston 189 punten en
193 punten 2de prijs
L1 Dressuur
Anja Oudendag met Zwarte Willem fan e
Beijemastate 183 punten en 183 punten
L2 Dressuur
Anita Attema met Sensation Black 198 punten
2de prijs en 187 punten 1ste prijs
Feikje Algra met Frotie fan,t Reidfjild 196 punten
Karen Koldijk met Tjarda fan Ferwoude 184
punten en 178 punten 2de prijs

EXMORRA / Vrijdagmiddag 18 mei werd de
jaarlijkse ouder-kind partij verkaatst op het veld
van KV Exmorra. Dit jaar voor het eerst op vrijdagmiddag en dat resulteerde voor het eerst in
een prachtige lijst van 23 partuur. Er werd
gekaatst in een A- en B-klasse. In de A-klasse
kaatsten 6 parturen in twee poules en in de
B-klasse werd een lijst verkaatst met 17 partuur.
Om 14.00 starten de eerste poulewedstrijden in
de A-klasse . In Poule A wist het partuur van
Tiemen en Sierd Jan Steigenga beide wedstrijden te winnen en wisten hun partuur geplaatst
voor de finale. In Poule B was het een spannende strijd. Alle parturen wisten een partij te
winnen en daar moest de laatst partij tussen
Douwe en Aiso Lycklama à Nijeholt tegen Jesse
en Hendry Steigenga uitkomst bieden. Deze
partij werd een overwinning voor het laatste partuur. Hierdoor hadden twee partuur 11 eersten
voor, maar ging het partuur van Jesse en Hendry
Steigenga met de minste tegeneersten door naar
de finale. De finale werd een Steigenga aangelegenheid. Broer Tiemen nam het op tegen broer
Jesse en broer Sierd Jan nam het op tegen broer
Hendry. Op de stand van 5-2 6-0 trokken Jesse
en Hendry aan het langste eind en wonnen de
kransen namens de gehele familie Steigenga.
In de B-klasse werden spannende partijen
gekaatst. Ouders of familieleden die al sinds jaar
en dag niet meer hadden gekaatst, lieten zien dat
ze nog voldoende de sport beheersten. In de winnaarsronde kaatste het partuur van Christiaan en

Abe Stremler de halve finale tegen Jentsje
Wijnalda en Hendrik Kuiper. Laatstgenoemde
won deze partij na een spannende strijd op 5-4
6-4. Het partuur Nynke Kuiper en Dennis
Wijnalda bleef staan en had zich hiermee al
geplaatst voor de finale. Ook hier was de finale
een familieaangelegenheid. Zus Nynke nam het
op tegen broer Hendrik en heit Jentsje kaatste
tegen zoon Dennis. Zoon en zus bleken ondanks
de nieuwe want van heit, de sterkste en wonnen
de kransen na een prachtige gelijkopgaande
finale op 5-5 6-2.
In de verliezersronde van de B-klasse werd ook
nog pittig gekaatst om de prijzen. Hier werd de
finale gespeeld tussen Sietse en Johan Zijlstra
tegen Marten en Sybren Leijenaar. Marten en
Sybren trokken deze partij op 5-3 6-0 naar zich
toe en wonnen de eerste prijs. Voor Sietse en
Johan resteerde de tweede prijs.
A-Klasse:
1. Jesse Steigenga en Hendry Steigenga
2. Tiemen Steigenga en Sierd Jan Steigenga
B-Klasse winnaarsronde:
1. Nynke Kuiper en Dennis Wijnalda
2. Hendrik Kuiper en Jentsje Wijnalda
3. Christiaan Stremler en Abe Stremler
B-Klasse verliezersronde:
1. Marten Leijenaar en Sybren Leijenaar
2. Sietse Zijlstra en Johan Zijlstra

Verschijning Belboei
Franeker 19 Mei
B Springen
Hanneke Hiemstra met Blinker stijl 69 4de prijs

i.v.m. Pinksteren verschijnt de Makkumer
Belboei volgende week op donderdag 31 mei.

Het tijdstip van aanleveren van advertentie
opdrachten c.q. copij is tot vrijdag 12.00 uur.

