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Stem op de dode hoek sticker van Mirjam Kadijk

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Afgelopen week benaderde Mirjam
Kadijk de Makkumer Belboei met de vraag of wij
iets zouden willen schrijven over de door haar
ontwikkelde dode hoek sticker. Deze Makkumse,
u kent haar wellicht omdat ze de dochter is van
Els van speelgoedwinkel Speelsgoed of van haar
werk bij Hennie van Richt of Romano, wil op deze
manier de Makkumers vragen om op haar project
Student Safety te stemmen. Met dit project dingt
Mirjam samen met haar studiegenoten Janneke
van der Helm, Tessa Berends en Wytske ten Boom,
mee naar de LC Award. Het is heel goed mogelijk
dat de jury hen met een prijs gaat belonen, want
ze wonnen eerder al drie prijzen, maar ook u heeft
invloed: er wordt namelijk een publieksprijs uitgereikt
aan degene die de meeste stemmen verzameld.
Mirjam Kadijk zit op het Friesland College in
Heerenveen en moest daar voor het studieonderdeel College Company met een groepje studenten
een product of een dienst ontwikkelen. Van
Janneke van der Helm kwam het idee om een
dode hoek sticker te gaan ontwikkelen. Dat idee
kreeg ze toen ze in de bus zat en de waarschuwing
“pas op voor de dode hoek” las. Ze realiseerde
zich dat ze eigenlijk helemaal niet wist waar die
dode hoek precies zat. De vier dames gingen aan
de slag om stickers voor de zijkant van vrachtwagens te ontwikkelen waarmee die dode hoek
wel precies kan worden aangegeven. Verschillende
ontwerpen passeerden de revue. Aanvankelijk
begon het met een lange pijl met de tekst “pas op
voor de dode hoek”. Uiteindelijk werd het een
serie van ronde stickers en de tekst verdween:
zo zou de sticker ook internationaal bruikbaar zijn.
De meiden hebben tot doel de verkeersveiligheid
te vergroten. Natuurlijk hebben chauffeurs spiegels, soms wel 8, maar een chauffeur kan er maar
in 1 tegelijk kijken. Als je als fietser net 1 seconde
niet gezien wordt kan dat al fataal zijn. Een sticker
is makkelijk toepasbaar, altijd zichtbaar en een
voetganger of fietser kan zo ook zelf meehelpen
aan het voorkomen van verkeersslachtoffers.

Mirjam doet samen met een Student Safety collega
de richting operationeel sportmanagement, de twee
anderen doen media vormgeving. De verschillende
persoonlijkheden en opgedane vaardigheden in
de verschillende studies bleken elkaar uitstekend
aan te vullen in hun project. Mirjam neemt binnen
het project de marketingstrategie en de verkoop
voor haar rekening. “Onze strategie was om eerst
bij grote transportbedrijven ons idee kenbaar te
gaan maken. Chauffeurs vinden ons idee over
het algemeen heel goed maar zeggen wel: Mijn
baas beslist uiteindelijk over wat er op mijn vrachtwagen geplakt wordt.”

Live voetbal tijdens WK
Tijdens wedstrijden
Nederlands elftal
biertje € 1,Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

De sticker is in samenwerking met Koops Furness
trucks (een groot bedrijf dat trucks verkoopt en
tevens chauffeurs opleidt) ontworpen. Koops
Furness hielp hen ook om contact te leggen met
Transport en Logistiek Nederland. Ze gingen op
gesprek in Zoetermeer en dat positief verlopen
contact met deze grote speler in de transportwereld die beschikt over connecties met het ministerie stimuleerde de meiden enorm. Net als het
winnen van achtereenvolgens de prijs voor Jonge
Ondernemers Noord Nederland, Friese ondernemer van het jaar, Friesland College Award en nu
de nominatie voor de Leeuwarder Courant Award.
Misschien zit er voor een aantal van hen zelfs de
mogelijkheid in om het bedrijfje na hun schooltijd
voort te zetten.

WITMARSUM
Mauritsstraat 13

Hoe kunt u op Mirjam stemmen?
Op de site www.lc.nl/lcawards vindt u alle kandidaten die meedingen naar de LC Award en kunt u
uw stem uitbrengen. Het project van Mirjam draagt
de naam Student Safety. Wie eerst nog meer wil
lezen kan naar hun site www.studentsafety.nl
gaan of op facebook een kijkje nemen op
www.facebook.com/dodehoeksticker.
Stemmen kan nog t/m 16 juni. Op 17 juni maakt
de jury de prijswinnaars, waaronder de winnaars
van de publieksprijs, bekend.

Vraagprijs
€ 168.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Familieberichten
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander lieĬebt,
gelijk Ik u heb liefgehad.
joh.15:12

Na een veelbewogen leven is van ons heengegaan,
mijn lieve man, ús heit, pake en oerpake

Gatze van der Meer
 6 juni 2014
Bolsward

*25 mei 1927
Makkum

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

60 jaar
Makkum: Akke van der Meer-Keulen

Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk Koudum 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Makkum: Catrinus en Janny
Cornwerd: Pieter en Marijke
Lagos (Nig.): Jelle en Marijke
Makkum: Gerrie en Davor
en alle pake- en oerpakesizzers.

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718

De rouwdienst zal worden gehouden op
vrijdag 13 juni om 14.00 uur in KC ”het Anker”,
Buren 17 te Makkum, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden.
Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.30 uur
gelegenheid tot condoleren.

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

CorrespondenƟeadres: Achterdijkje 13,
8754 EP Makkum.

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Onze dank gaat uit naar het verplegend personeel
van “Bloemkamp”, afdeling Jasmijn, voor de
toegewijde zorg.

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, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum.
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. Hibma
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. T Pikker
Makkum – Minniste Mienskip
Makkum e.o., 15.00 uur
Zangdienst m.m.v. een dameskoor, waarvan
een gedeelte als meisjes hebben gezongen in
het beroemde famkeskoar ‘De Greideklanken’
Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Drs. J.L. de Haan
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. R Giliam
Exmorra/Allingawier – PKNKerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. H Boswijk
Makkum - Piramide Holle Poarte 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E Scheffer
m.m.v. de Skúmkoppen en Brasse Band

Een ieder die geen rouwkaart heeŌ ontvangen
en toch met ons afscheid wil nemen, kan deze
advertenƟe als uitnodiging beschouwen.

Thûshelle troch syn Hoeder

Gatze van der Meer
Ús aldste broer, sweager en omke.
Wy sille him misse.
Wy winskje Akke en de bern folle sterkte ta.
Fam. Van der Meer

Wy binne djip rekke troch it hastich
ferstjêrren fan ús broer, sweager en omke

Op vrijdag 6 juni is overleden ús Buorman

Gatze van der Meer
De buren! Johann en Nannie
Johan en Antsje
Mw. Venema
Piet en Joke
Mw. Oostenveld
Hinke en Willem †
Sietze en Silvia
Hendrik en Gabby
Auke en Diny
en kinderen

Lourens Jan Lutgendorff
Wy sille him tige misse.
Wy winskje Gerrie en de bern
in soad sterkte ta.

Na een slopende ziekte moesten wij afscheid
nemen van onze markante zwager en oom

Gatze van der Meer

Cees en Lucie Lutgendorff-Post
Babs Lutgendorff
Marius en Maaike Lutgendorff-Kamstra
Tjeerd en Jannie Lutgendorff-Tjeerdema
Jan en Fokje Lutgendorff-Zijlstra

Sjouke † en Gerie † Keulen – de Witte
Margje † en Douwe † Miedema – Keulen
Pietsje en Hyltje Bosma – Keulen
en oomzeggers

en omkesizzers

Makkum, 6 juni 2014
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Bakkers in actie, vroeger en nu

Door Judith van Lavieren

Ook in 2014:
28 juli t/m 1 augustus
Zomer-Zang-en Dansweek
in Makkum
Van links naar rechts: Henk Zondervan, Tamme Wouda en Pam Rinia.

www.margokonings.nl

TE HUUR

1 – 2 pers. Appartement
Centrum Makkum
Min. Leeftijd 23 jaar
Tel. 0515 - 231273

Makkum - De actie van Bakker Kluft, waarbij
men een gratis oranjekoek ontving wanneer
men Vriend van de Belboei werd, is prima
verlopen. Het leverde nieuwe vrienden voor
de Makkumer Belboei op en Ferry Kluft is
zeker van plan om hier nog eens een soortgelijke actie op te laten volgen. Een nieuwe
ontwikkeling in het verhaal is dat het recept
van de Makkumer Belboei van Tamme Woude
toch niet verloren is gegaan. Henk de Hoop
bleek dit recept nog te hebben en heeft het
inmiddels naar Ferry Kluft gebracht. In de
wintermaanden is Ferry van plan om hier eens
mee aan de slag te gaan. De actie met de
oranjekoek bracht niet alleen Henk de Hoop in
actie. Onze vroegere bakker Henk Zondervan,
inmiddels 85 jaar, nam de moeite om de
redactie een mail te sturen.
“Aangenaam getroffen was ik toen de naam
van bakker Tamme Wouda, naar aanleiding
van de sympathieke actie van Ferry Kluft, in de
belboei verscheen. Fijne herinneringen kwamen
weer boven, onder andere aan de week van
het brood. Samen met Feike Dijkstra en Tamme

Wouda verschenen we bij scholen en bedrijven
in Makkum met manden vol broodjes in kantine
of leslokaal. Doel was natuurlijk het brood te
promoten. Ook stonden we gezamenlijk op
de Woensdagavond markt. Destijds was de
concurrentie groot,toch konden we goed met
elkaar opschieten. Fijn dat Ferry het idee van
Tamme weer een vervolg geeft bij dit jubileum.
Succes gewenst.
Ex bakker Henk Zondervan 85.”
Doordat onze fotograaf Jan Werkhoven gedurende zijn 30 jaar lange carrière bij de
Makkumer Belboei een prachtig archief opgebouwd heeft kunnen we bij dit artikel een
foto plaatsen van Henk Zondervan. Bakker
Zondervan ploos de fotoalbums nog eens na
en kon ons melden dat het gaat om een foto
uit 1980. De gezamenlijke bakkers deden mee
aan de optocht op 5 mei. Samen met Pam
Rinia en Tamme Wouda staat hij op een wagen
die als thema “Bakkery yn oorlochstiid” had.
Actieve bakkers, ook toen al.

Zomer-Zang-en Dansweek in Makkum
Vorig jaar was het de eerste keer in Makkum,
en omdat het een zeer geslaagde week was,
doen we het dit jaar weer. Van 28 juli t/m
1 augustus is de Zomer-Zang- en Dansweek
in de Nederlandse Vioolbouwschool, Markt 17
Makkum. Van 10.00 -12.30 uur wordt er
gezongen en van 14.00-16.30 uur gedanst.
Tussen de middag is het mogelijk deel te
nemen aan de gezamenlijke lunch. Op donderdagavond maken we een boottochtje met
it Preamke.

Margo Konings leidt met veel enthousiasme
het zang-gedeelte. Zij is dirigent van diverse
koren en heeft een praktijk voor Stem en Zang
op de Krommesloot in Makkum. Het (meditatief) dansen gaat o.l.v. Dinah Hoekman uit
Maarssen. Zij is docente sacrale dans. Het is
ook mogelijk alleen aan het zang- programma
mee te doen in de ochtend.
Voor meer informatie en aanmelden:
www.margokonings.nl of tel. 0515 859055
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Makkumers volbrengen de Step Elfstedentocht

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
eigen foto
Zondag is de 29e Step Elfstedentocht verreden.
Aan deze monstertocht (230 km) doen ieder
jaar Makkumers mee. Vorig jaar al een
grote afvaardiging en ook dit jaar maakten de
Makkumers 10 procent uit van het totaal
aantal deelnemers. Yvonne, Kenny, Trijntje,
Sietze G., Pyter, Klaske, Wieger, Mirjam, Willy,
Vollie, Daniël, Sietse L., Alise en Reinout
stonden zaterdagavond op de Bargefenne aan
de start om vervolgens om 0.00 uur te starten.
Uitgezwaaid door 1500 supporters midden in de
nacht geeft een enorme boost om vervolgens
op een klassieke autoped de tocht te volbrengen.
Dezelfde route als de Fiets Elfstedentocht, een
dag later.
Bolsward houdt sinds de oprichting in 1985 vast
aan de kleine 12 inch wielmaat. Wat betekent
dat de steppers afwisselend links en rechts 8
passen maken. Dit komt over 230 km neer op
46.000 maal links en dito aantal maal rechts!
Zaterdagavond werd met onweer rekening
gehouden, zeker gezien de dreigende en
drukkend warme avond. Niet onterecht toen
de groep in Hallum een dikke bui te verduren
kreeg. Bij de koekjesfabriek mocht de groep
schuilen voor pittig onweer. Op deze bui na was
het een prima nacht met onderweg tot Holwerd
aan toe supporters langs het parcours. Het
gehele peloton, dat ieder jaar groter wordt,
blijft in de nacht bijeen tot Dokkum. Vanaf
Dokkum (vertrek 6.00 uur) werd stepteam
Makkum gevolgd door de volgbus voor pechhulp, water en geestelijke ondersteuning.
Na de noordelijke lus een pauze in Bolsward met
een warme hap, voordat ze aan de onderste
helft begonnen. (nog maar ruim 100 km…)
Met een pittige bui in de nacht en een druilerige
ochtend was de zondoorbraak in Spannenburg
erg welkom. De temperatuur nam daarmee
ook toe. Veel drinken dus! In Oudemirdum is
de laatste tijdcontrole waardoor de steppers
redelijk bij elkaar blijven om vervolgens tussen

16.20 uur en 19.30 uur te finishen in Bolsward.
Na eten, opfrissen en rusten mochten de steppers om 14.30 uur vertrekken om via de bult in
Oudemirdum en IJsselmeerdijk op Stavoren
aan te koersen. Ieder jaar maakt een groepje
een wedstrijd van deze laatste 44 km. Dit jaar
kwam een drietal waaronder een dame om
16.25 uur als eerste in Bolsward aan. Gezien
de warmte een prima prestatie. Voor 90 procent van de deelnemers, waaronder Stepteam
Makkum is de Step Elfstedentocht een uitdagende toertocht.
Uw redacteur was fietsend getuige van de invloed van geen slaap, onweer, zon, wind en
vooral veel steppassen. Goed getraind of
recreatief, de lengte van de Elfstedentocht trekt
op iedereen een grote wissel. Een ijzeren wil om
het doel te halen en de vele aanmoedigingen
langs het parcours zorgen ervoor dat opgeven
in principe geen optie is. De organisatie zorgt
met een beperkt aantal vrijwilligers (40 tegen
honderden tijdens de Fiets-11-steden!) voor
een puike prestatie om op iedere gevaarlijke
kruising en iedere stad voor verkeersregelaars
en stempelaars te zorgen. Ook voor hen een
marathonsessie van bijna 40 uur op de been.
Waarom doet iemand mee aan deze tocht?
Uit eigen ervaring weet ik dat de uitdaging, de
sfeer en het eindresultaat zorgen voor een
vreemd stofje in de hersenen waardoor ieder
voorjaar de plank met twee wieltjes weer trekt.
Navraag bij veteranen en debutanten geven
een soortgelijk antwoord. Een jaarlijkse uitdaging, die na volbrengen, voor een jaar je
zelfvertrouwen oppoetst. De binnenkomst in
Bolsward op zondagmiddag rond 17.00 uur
(tevens de totaaltijd voor deze tocht) met 1700
man publiek en de emotie van het volbrengen
is de ultieme beloning. Vrienden, familie en
totaal onbekenden geven de deelnemers de
terechte indruk dat ieder voor zich een bijzondere prestatie geleverd heeft.

5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Spinozapremie voor Theunis Piersma

door Jetze Genee

Ingezonden
Alles moet maar kunnen:

Stasi praktijken in Makkum
zijn ze nu helemaal van de pot gerukt!
Wat heeft een ander er mee te maken hoe vaak
ik pizza, chinees, of een biertje haal of hoe
vaak ik over de markt rij. Ik wil ongestoord uit
mijn neus kunnen peuteren, in een vrij land
noemen we dit privacy. Wanneer de overheid
hier camera’s plaatst zonder reden, zou er wel
meer protest op komen. Nu een particulier
(ik kan me niet voorstellen dat de ondernemers
vereniging) dit ongevraagd doet, moet het
allemaal maar leuk zijn.

eigen foto
Theunis Piersma, vogelonderzoeker uit Gaast,
heeft vrijdag in Utrecht de Spinozapremie van
de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gekregen. De Spinozapremie wordt elk jaar uitgereikt aan drie of vier
onderzoekers in Nederland die voortreffelijk
en baanbrekend nationaal- en internationaal
onderzoek doen. De onderzoekers behoren
tot de absolute wereldtop van de wetenschap
en zijn een inspiratie voor jonge onderzoekers.
De prijs wordt ook wel de Nobelprijs van
Nederland genoemd. Piersma heeft als prijs
een persoonsgebonden premie  2,5 miljoen
gekregen. Hij besteedt het geld aan trekvogelonderzoek gericht op drie Nederlandse icoonsoorten: de kanoet, de lepelaar en de grutto.
De Spinozapremie is voor het twintigste jaar
toegekend. Sinds 1995 kregen 73 wetenschappers de hoge onderscheiding.
Theunis Piersma
Piersma is woonachtig in Gaast. Een geboren
en getogen Fries met Hemelum als geboortegrond. Theunis Piersma (1958) is hoogleraar
trekvogelecologie de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG). Daarnaast waddenonderzoeker bij het
Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel. Als auteur van meer dan
300 wetenschappelijke publicaties geeft hij,
samen met zijn onderzoeksteams aan NIOZ

en RUG, gestalte aan het best mogelijke
ecologische onderzoek, veelal aan trekvogels
van weide en wad. Hij bestudeert de aantallen
en verspreiding van trekvogels, zoals kanoeten,
lepelaars en grutto's. Daarnaast heeft hij kortgeleden het boek ‘de Sweltsjes fan Gaast’
gepubliceerd. Een mooi voorbeeld van één
van zijn grootste verdiensten; wetenschap
begrijpelijk maken en dicht bij de mensen
brengen. Het initiatief Kening fan ‘e Greide is
een tweede voorbeeld. U kunt hier gezenderde grutto’s op de computer in uw huiskamer
overal volgen.
Met cum-laude titels op zak is Piersma inmiddels een graag geziene onderzoeker van het
(wereldwijde) maritieme waddenmilieu. Na expedities naar de Banc d’Arguin in Mauritanië,
West-Afrika, noordwest Australië en de Gele
Zee in China. De laatste jaren ook dichterbij in
de weiden in Súdwest-Fryslân. Het grootschalige grutto-onderzoek in dit gebied gaat alweer
het 10e jaar in. Gezenderde vogels, geringde
vogels en veel veldwerk in Nederland, Spanje
en West-Afrika geven veel wetenschappelijke
kennis van de trekvogel grutto. Vogelwacht
Makkum werkt nauw samen met het onderzoeksteam van de RUG. Als u goed oplet kunt
u de geringde vogels op een hekpaal naast de
fietspaden rondom Makkum waarnemen!

Yme Hempenius neemt deel aan de Open Winddag
Thema: Wind voor iedereen

Altijd al eens een windturbine of windpark
van dichtbij willen zien? En ook wel eens een
turbine van binnen willen bekijken? U kunt
onze turbine tijdens de Open Winddagen
bezoeken. Wij stellen op 14 juni van 10 tot 17
onze locatie open. Voor kinderen zijn er kleurplaten over windenergie. Daarnaast zijn er ook
zonnecollectoren, zonnecellen, warmtepomp
en een duurzaam gebouw huis.
Onze turbine bevindt zich aan de Meerweg 11
te Allingawier. Wij hebben onze turbine in 2006
voor het eerst in gebruik genomen. Sindsdien
hebben we ruim 14.600.000. kWh opgewekt.
Op 14. juni is er iemand ter plekke die bezoekers
veel kan vertellen over het hoe en waarom van
het project en over windenergie in het alge-

meen. Er is ook de mogelijkheid om een kijkje
te nemen in de windmolen.
Andere turbines bezoeken
NWEA (Nederlandse windenergie associatie)
coördineert deze Open Winddagen landelijk.
Global Wind Day (15 juni). Tijdens deze dag
worden verspreid in het land windprojecten
opengesteld voor het publiek. Op de site www.
nwea.nl/openwinddag is een kaart geplaatst
waar alle te bezichtigen projecten te zien zijn.
Met simpel klikken op de locaties worden
nadere gegevens over het windproject zichtbaar. Bezoekers kunnen binnen de daar aangegeven tijden bij de windturbine(s) terecht
voor informatie, kleurplaten en voor de activiteiten die bij de locatie aangegeven staan.

Als ik lees dat er mensen zijn die speciaal over
de Markt lopen om even naar de camera te
zwaaien, geeft wel aan dat deze praktijken
het voyeurisme voeden. Om Makkum te promoten of evenementen onder de aandacht te
brengen, zijn denk ik wel andere middelen te
bedenken. Dat dit onsmakelijke idee ook nog
is overgenomen van enkele andere steden is
geen excuus. U kent vast de uitspraak van
“als hij in de sloot springt, hoef jij dat niet te
doen“.
Ik ben heus wel bewust dat er op vele plekken
gefilmd wordt, maar niet dat deze beelden op
het wereldwijde net geplaatst worden.
J. Terpstra

Oldtimer dag Gaast
Vrijdag 11 juli start het dorpsfeest in Gaast met
kaatsen en na het kaatsen is er matinee met de
makkumer Blues Brothers. Zaterdag 12 juli,
wegens succes wederom de oldtimer dag.
Oude auto`s, tractors, brommers en vrachtauto`s worden weer tentoongesteld op het
veld naast de feesttent. En maken in de loop
van de dag een rondrit door de omgeving.
Ben je in het bezit van een oldtimer geef je
dan op voor deelname bij Karin Liezenga
0627092800 of Hidde de Boer 0646112462.
Voor de kinderen is er een luchtkussen. Deelname is geheel gratis.

Kuiertocht door
milieutuin De Fok
Kuiert u mee door milieutuin De Fok in Sneek?
Op vrijdagavond 13 juni, 19.00 – 21.00 uur,
organiseert IVN Súdwesthoeke een kuiertocht
door De Fok, Offengawiersterleane in Sneek.
Deze milieutuin is in 1972 aangelegd. De bomen
die de tuin sieren, zijn door schoolkinderen
gepland. De natuur heeft er ongestoord haar
gang kunnen gaan, waardoor mens en dier er
in alle seizoenen van kunnen genieten. Geniet
met ons mee op deze avond en laat u inspireren
door gids Ytsen Kooistra. Informatie en opgave
bij Ytsen Kooistra, tel 06 20430901, of mail
ytsenkooistra@planet.nl
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De Paupers spelen Aaltjemeer (nei ús de sondfloed)

eigen foto
Schrijver van het stuk, Henk de Boer, werd via
zijn dochter Dieuwke geconfronteerd met
dementie. Dieuwke de Boer verzorgt het contactorgaan en de communicatie voor Alzheimer
Nederland. Op dat moment ontstond het idee
om dit onderwerp te combineren met de locatie
bij het gemaal in de Aaltjemeer bij Ferwoude.
(Aaltjemeer-aalzemeer-alzeimeer-alzheimer)
Hierdoor kon de maatschappij-kritische ondertoon die in elk theaterstuk van De Paupers
onder de oppervlakte sluimert tot uitdrukking
worden gebracht.
In “Aaltjemeer” is dat de zogenoemde “tsunami”
aan alzheimer die ons in de toekomst te wachten
staat. Om die het hoofd te bieden is veel geld
en nog meer zorg nodig. Haaks op deze ontwikkeling staat het beleid van de overheid om
waar dat kan te bezuinigen op de zorg. Kleine
zorginstellingen als “Zorgboerderij Veldzicht”
(op steenworp afstand van het gemaal) krijgen
grote moeite om hun werk in de toekomst
voort te zetten maar staan in wezen machteloos tegenover de kopstukken die het beleid
uitstippelen. Zou het werkelijk alleen maar om

geld draaien en niet meer om hulp, zorg en
medemenselijkheid? Dat is de onderliggende
boodschap die De Paupers in “Aaltjemeer
(nei ús de sondfloed)” op een eigenzinnige en
creatieve hebben gelegd. Verrassend en absurd
omdat de werkelijkheid soms niet te bevatten is.
Verbanden leggend die je altijd voor onmogelijk
hebt gehouden, maar plotseling even hilarisch
als waar blijken te zijn. Ook in “Aaltjemeer”
hebben de prachtige beelden en muziek weer
een grote rol, naast verbazing en ontroering.
De cast van “Aaltjemeer bestaat uit Johan Spijkerman, René van der Laan en Gezina Dijkstra,
die alle drie al in eerdere Paupervoorstellingen
speelden. Nieuw zijn Ganna Penning, Wietske
Haanstra, Fokelien van der Bos, Myrthe de
Witte en Grietsje Stellingwerf.
Data: 26, 27 juni, 1 (première), 3, 4, 5, 8, 10,
11, 12 juli, www.depaupers.nl,
Namens Stichting De Paupers,
Henk de Boer, Trekwei 1, 8711GR Workum.
Tel. 0515 542830 mob. 06 30671644

Timmerdorp Witmarsum 2014
Zit je in groep 5, 6, 7 of 8, dan kun je je opgeven
voor Timmerdorp Witmarsum. Timmerdorp
Witmarsum houden we op 8, 9 en 10 juli van
9 uur tot 15.30 uur. De locatie van timmerdorp
is in de nieuwbouw, de Dôle 2. Bouw in drie
dagen je eigen hut. Een professionele jury
beoordeelt na drie dagen je bouwkunsten.
Timmerdorp kost  5 voor drie dagen. Je hoeft
alleen zelf je lunch mee te nemen. Op donderdag 10 juli regelen wij de lunch! Geef je voor
25 juni op via timmerdorpwitmarsum@gmail.
com. Let op: er is plek voor 100 kinderen, dus
schrijf je snel in.
Timmerdorp Witmarsum 2014 is een nieuw
initiatief. Alles organiseren we met bedrijven
en verenigingen uit Witmarsum en omgeving.
Hoofdsponsoren uit Witmarsum zijn Bouwbedrijf
Heeringa, Hofstra Bouw, Loonbedrijf Klaas

Haitsma en het Groencentrum Witmarsum. De
vijfde hoofdsponsor is bouwbedrijf Joh. Feenstra
BV uit Parrega. Wij zijn zeer blij dat deze vijf
bedrijven Timmerdorp Witmarsum 2014 mogelijk
maken. Dorpsbelang Witmarsum en het WOK
zijn de twee verenigingen die Timmerdorp
Witmarsum 2014 steunen.
Er zijn elke dag voldoende begeleiders aanwezig. Ook voor EHBO wordt gezorgd. Je werkt
in groepjes aan een bouwwerk. Al het materiaal dat nodig is voor het bouwen, is aanwezig.
Deelname is voor eigen risico ook al doen we
er alles aan om de veiligheid te waarborgen.
Ouders krijgen donderdagmiddag de gelegenheid de bouwwerken te bewonderen. De jury
maakt dan ook de uitslag bekend van de drie
mooiste hutten. We hopen dat jij en je vriendjes en vriendinnetjes zich meteen opgeven.

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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Campagneboot voor schoon zwemwater het Friese water op

door Jetze Genee

Agenda
Donderdag 12 juni:

Makkum – Avondrust, Meer Bewegen
Voor Ouderen, aanvang: 10.15 uur
in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 13 juni:
eigen foto
Vrijdag 6 juni 2014 is aan het Sneekermeer
het startsein gegeven voor de campagne
‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Marrekritevoorzitter Jannewietske de Vries presenteerde
aan het Sneekermeer de Vuilwaterboot als
onderdeel van de Schoonwatercampagne
‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’. Verschillende
partijen op het gebied van recreatie, milieu en
watersport werken hierin samen om het vaaren zwemwater van Fryslân schoon te houden.
Vanaf nu vaart de Vuilwaterboot door het Friese
merengebied om vuilwater in te zamelen en
met watersporters in gesprek te gaan over
vuilwaterinzameling.
Met een promotieboot die voorzien is van een
vuilwaterinnamesysteem willen Recreatieschap
De Marrekrite, Wetterskip Fryslân, het Watersportverbond regio Fryslân, de Friese Milieu
Federatie en Het Friese Merenproject van
provincie Fryslân het belang van schoon vaaren zwemwater benadrukken en het gebruik
van vuilwaterinnamesystemen promoten bij
watersporters. Jaarlijks passeren bijna 4.000
boten de sluis van Makkum en komen een
nog groter aantal boten de buitenhavens van
Makkum een bezoek brengen. Naast Makkum
komen Workum, Stavoren en Lemmer duizenden watersporters het Friese water op. Voor al
deze watersporters die buiten een haven een
volle tank hebben is de verleiding om het zwarte
water te laten lopen erg groot. De gebundelde
partijen willen dit tegen gaan.
Bewustwording
Tijd voor bewustwording aldus Lourens Touwen,
directeur Marrekrite. Het is niet meer van
deze tijd om onze Friese wateren als toilet te
gebruiken. Gesteund en ondersteund door de
Friese Milieu Federatie, projectbureau de Friese
Meren, de Blauwe Wimpel en Wetterskip
Fryslân wordt een bewustwordingscampagne
ingezet. ‘Wanneer wij met de vuilwaterboot een
schip ontdoen van zwart water, verwachten
we een kettingeffect. De buren gaan dan ook
over en daarmee hopen we op een taboe om
toiletwater overboord te zetten’.
Inzamelen
De Vuilwaterboot heeft een installatie aan

boord om afvalwater uit boten ter plekke in te
zamelen. De bemanning van de boot deelt
aan watersporters een compacte kaart uit met
daarop meer dan honderd vuilwaterinnamepunten in Fryslân. Ook verstrekt de boot
Blauwe Vaantjes (onderdeel van de Blauwe
Vlag) aan watersporters die de ‘gouden
gedragsregels op milieugebied’ ondertekenen.
Voor kinderen heeft de boot kleurplaten aan
boord, voor volwassenen speciaal toiletpapier.
Watersporters kunnen bij de boot informatie
inwinnen over maatregelen die zij zelf kunnen
treffen om het zwemwater schoon te houden.
Een unieke actie in Nederland! Op het moment
van schrijven is dit zelfs landelijk nieuws. (vrijdag 6 juni red.) Terwijl De Vries het startsein
voor de campagne gaf, werd ze verrast door
een groep openwaterzwemmers die hun steun
aan de schoonwateractie wilden geven. Zij
brachten een ‘schoonwatervlag’ mee om in de
mast van de Vuilwaterboot te hijsen.
Donderdag tot en met zondag
De Vuilwaterboot vaart in de zomermaanden
iedere donderdag tot en met zondag door het
Friese merengebied als promotieboot van de
campagne. Watersporters kunnen bij de boot
informatie krijgen over vuilwaterinnamestations.
Niet in de buurt van een dergelijk station?
Geen nood: de Vuilwaterboot heeft een installatie aan boord om vuilwatertanks van plezierboten ter plekke leeg te zuigen.
Schoonwaterkaart
De bemanning van de boot deelt compacte
schoonwaterkaarten uit. Hierop staan meer dan
honderd vuilwaterinnamepunten in Fryslân.
Ook geeft zij Blauwe Vaantjes (onderdeel van
www.blauwevlag.nl) aan watersporters die de
‘gouden gedragsregels op milieugebied’
ondertekenen. Voor kinderen heeft de boot
prentenboeken en kleurplaten aan boord. Een
app met de exacte route en locatie van de
Vuilwaterboot is in ontwikkeling.
Meer informatie over de Schoonwatercampagne
en de Vuilwaterboot is te lezen op www.vuilwatervangjeop.nl. Gaat u de komende zomer
van het Friese water genieten, laat uw mede
watersporters dan evenveel genieten.

Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 14 juni:

Makkum - 3e De Betûfte Bal Cup
7 tegen 7 veldvoetbaltoernooi
Sportcomplex 'De Braak', aanvang 11.00 uur
Makkum - Holle Poarte, Bingo
in de piramide aanvang: 20.00 uur

Zondag 15 juni:

Makkum – Kaatsveld De Seize
Slagerij Attema partij, aanvang: 10.00 uur
Makkum – Doopsgezinde kerk, Zangdienst
aanvang: 15.00 uur

Maandag 16 juni:

Makkum – Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 17 juni:

Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Klaverjassen en
spelmiddag aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 18 juni:

Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Filosofie in de Dorpsherberg
Al eeuwenlang buigen filosofen zich over
het fenomeen liefde. Wat is het, wat is het
waard en hoe kunnen we de liefde het beste
praktiseren? Op 14 juni gaat Menno de Bree,
filosoof, samen met u in de unieke toneelzaal
van de Gekroonde Leeuw op zoek gaan naar
het antwoord op deze vragen. Menno de Bree
studeerde filosofie, doceert medische ethiek
en filosofie aan het UMCG en geeft onder de
naam Menno Denkt filosofie-lezingen over
alledaagse onderwerpen. Recente lezingen zijn
onder andere ‘Over waarom het onmogelijk is
om gelukkig te worden van je werk’ (Groninger
Nacht van de Filosofie) en ‘Geen menselijke
aangelegenheid is veel inspanning waard.
Arthur Schopenhauer over geluk, de wil,
seks en de armen van geest.’ (RuG Studium
Generale).
Datum: 14 juni 2014, Tijd: 20:00, Locatie: Herberg
de Gekroonde Leeuw, Sytzamaweg 15, 8822
VB Arum, Website: www.degekroondeleeuw.nl
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Compact 4e Open NK Eiwerpen Makkum

Makkum - De voorbereidingen voor de vierde
Open Nederlandse Kampioenschappen Eiwerpen zijn in een afrondende fase. De datum
van het evenement is bepaald op zaterdag
5 juli en de locatie is het Plein en de Markt in
het Friese Makkum. Vergunning, deelname en
toenemend enthousiasme zijn binnen. Eerdere
edities in 2011, 2012 en 2013 trokken veel
deelnemers en bijna duizend belangstellende
toeschouwers. Het programma omvatte toen
vier onderdelen.
Dit jaar is gekozen voor een compacter programma met enkel een middag vertier in het
centrum van Makkum. Naast het traditionele
verwerpen zijn dat de Eistafette, en het Russisch
Ei Roulette. Het onderdeel trebuchet, is geschrapt om het evenement compacter en
aantrekkelijker te laten verlopen. Na een prima
voorbereiding door de toppers uit Makkum
met deelname in Workum, Wommels en in
Ierland zijn zij er klaar voor. De eerdere edities
en de behaalde records hebben inmiddels de
internationale aandacht getrokken. De regerend
kampioenen uit België en Ierland hebben deelname toegezegd. Daarnaast komt Team
Engeland met een grote afvaardiging. Speciaal
voor het goede doel, Sailability – zeilen voor
mensen met een beperking, komen de
Engelsen met vier G-sporters met begeleiders
naar Makkum. De organisatie is in overleg met
Sailability om de dag na het evenement te
zeilen met het Engelse team en daaraan
gekoppeld een feestelijke overhandiging van
een cheque met de dagopbrengst. Vorig jaar
is de cheque-overdracht en zeilen in Lelystad
georganiseerd bij het steunpunt van Sailability.
Een vorig jaar geïntroduceerde discipline zal
dit jaar worden herhaald, namelijk het doelwerpen voor de jeugd tot 12 jaar. Hierbij wordt
een persoon in een ouderwetse schandpaal
geplaatst waarop met eieren mag worden
gegooid. Vorig stond de president van de
World Egg Throwing Federation (W.E.T.F.),
gezeteld in Engeland, Andy Dunlop in de
schandpaal. De organisatie is nog op zoek
naar een waardige opvolging. Later meer hierover! Daarnaast borduren we voort op het
succes van het Russisch Ei Roulette. Na
opnames in het nationale Jeugdjournaal, Hea
van Omrop Fryslân, Omroep Súdwest en GPTV
is dit onderdeel inmiddels een Youtube-hit. Wilt
u een gokje wagen tijdens het Open NK? Geen

eigen foto
kwalificatie-vereisten, geen uitgebreide trainingsstages; u kunt gewoon ongetraind inschrijven
bij de organisatie of via www.eiwerpen.nl
Zeker is wel dat de organisatie vast houdt aan
meer categorieën voor het belangrijkste onderdeel: het verwerpen. Zo zijn er onderscheiden
klassementen voor dames- en herenteams en
de jeugd. Vader en kinderen kunnen dan nog
wel voor dat jongerenklassement meedoen,
maar om in aanmerking te komen voor de
prijzen zal het voortaan verplicht zijn dat
iemand onder de 12 jaar als vanger optreedt.
Met dit jaar een primeur; de officiële registratie
van het wereldrecord dames dat nog niet eerder
is vastgelegd in de analen van de W.E.T.F. Bij
dezen een oproep aan dameskoppels die een
afstand van 35 m. kunnen overbruggen met een
rauw ei, kom zaterdagmiddag 5 juli naar Makkum!
Eiwerpen mag zich in een steeds grotere
belangstelling verheugen, niet in het minst door
de uitstraling van het Makkumer evenement.
Zo worden tijdens de Voorjaarsfeesten in IJlst,
Workum en Wommels selectieronden gehouden
om namens de Friese stad te mogen deelnemen aan het Open NK. Koppels vanuit de
gehele regio strijden om de eer. Onder de
deelnemers in Makkum zullen zich ook de
regerende afstandskampioenen Andries Smink
Bauke Jetze Smink bevinden. De gebroeders
Smink verbraken het wereldrecord tijdens het
Iepen Littens Kampioenskip Aaismiten in
Wommels tot 76.27 m. Makkum gaat er alles
aan doen om dit wereldrecord weer op de
baan op de Markt terug te krijgen!
Het Open NK Eiwerpen wordt verspeeld onder
auspiciën en volgens de regels van de World
Egg Throwing Federation. Eiwerpen wordt
beoefend in meer dan 35 landen, waardoor
het in aanmerking zou kunnen komen voor de
Olympische Spelen. Voorzitter Andrew Dunlop
zal in Makkum aanwezig zijn als honorair voorzitter van de jury. De organisatie is in handen
van de Vereniging Us Stek, die daarmee een
niet onaanzienlijke bijdrage levert aan de toeristische attractiviteit van de regio. Alle eieren,
waarmee wordt gespeeld, zijn voor consumptie
afgekeurd.
Inschrijving kan via www.eiwerpen.nl, voor informatie: Stichting Open NK Eiwerpen, Jetze Genee,
vice-voorzitter: 06 2953 0749

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

Te huur aangeboden
per 1 juli 2014

Blokmakersstraat 1
te Makkum
€ 375 excl. per maand
Voor info bel: 0628226405

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE SLAGERIJ ATTEMA PARTIJ
Zondag 15 juni wordt deze
Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen Meisjes
del. A en del. B + verl.ronde gehouden.
Aanvang: 10.00 uur
op “Keatslân De Seize”.
De prijzen bestaan uit
eretekens en medailles,
aangeboden door Slagerij Attema.
Keurmeesters graag 15 min.
vóór aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!
Kantinedienst:
9.30 uur: Durkje v.d. Gaast, Stien Bosch
14.00 uur: Sjoukje Hoekstra, Pietsy Altena,
Geeske Poortstra
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Succes voor de Fam. Smink op de Gebr. Smink Makkumer Merke 2014
organiseert:
Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij
De Merke Feestquiz!

Dit jaar wordt de invulling van de startavond van
de Makkumer Merke anders dan voorgaande
jaren! We openen met een fantastische Merke
Feestquiz! Deze quiz bevat leuke vragenrondes, een bier(fris)ronde, een muziekronde
en fotorondes! De Makkumer Merke staat
overdag in het teken van kaatsen, waar de
kaatsers strijden om de winst en daarmee die
alom bekende krans.
Wij willen de vrijdagavond van de Makkumer
Merke iedereen de kans geven om deze krans
om de nek te krijgen! En naast deze fantastisch
mooie kransen mogen we nog een prijs weggeven aan de 1e prijswinnaars, namelijk…..
Een skybox VIP arrangement in de skybox van
Amstel bij een wedstrijd van SC Heerenveen!
eigen foto
Heren
Wat in 2013 niet lukte, een Heren A-klasse, kon
nu wel doorgaan. Er werd door vier parturen
in een poule gekaatst. Het partuur van Hendrik
Brandsma, Steven Nesse en Andries Osinga
behaalde een mooie 2e plaats met een puntentotaal van 15. Hun eerste partij van deze dag
ging met 5/1 - 6/6 verloren tegen het partuur
van Michel Nesse, Lubbert Munniksma en Henk
Nesse. Uitgerekend deze laatsten behaalden
de 1e prijs door alle drie partijen te winnen.
Scherpte vanaf het begin is dus heel belangrijk.
Bij de Heren B-klasse stonden 9 parturen op
de lijst en er werd ook in een verliezersronde
gekaatst. Het partuur van Willem Meijer, Robert
v. Swinden en Hendry Steigenga bereikte, via
een staand nummer in de 2e omloop, de halve
finale. Daarin troffen zij het partuur van Jacob
(P) v.d. Weerdt, Hayo Attema en Rienk Veltman.
Er werd gestreden tot het uiterste en het partuur
van Jacob won met 5/3 – 6/4. Het partuur van
Uilke Tuinier en Ype Smink bekeek deze halve
finale met interesse (staand nummer). Zij hadden
weliswaar in de 2e omloop een zware partij
gekaatst tegen het partuur van Jan Ruurd Amels
en Peter Bootsma (5/5 – 6/4) maar daarmee wel
de finale al bereikt. Mogelijk waren zij iets meer
uitgerust dan Jacob, Hayo en Rienk toen de
finale werd gespeeld, want zij werden via een
boppeslach van Uilke de winnaars met 5/2 – 6/4.

2e Hendrik Brandsma (Pingjum)
Steven Nesse (Pingjum)
Andries Osinga (Witmarsum)
Heren B-Klasse Winnaarsronde:
1e Uilke Tuinier en Ype Smink
2e Jacob (P) v.d. Weerdt
Hayo Attema en Rienk Veltman
3e Willem Meijer (Nieuwe Horne)
Robert v. Swinden
Hendry Steigenga (Exmorra)
Heren B-Klasse Verliezersronde:
1e Pier Hibma (Wons)
Rintje Melchers (Wons)
Jouke Abe Tilstra

Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf
(Ype, Andries en Bauke-Jetze) had rijk gevulde
BBQ-pakketten beschikbaar gesteld voor alle
prijswinnaars en de kransen werden deze dag
aangeboden door Jochem’s (Smink) Schilderwerken te Lemmer.

Dames
Er waren 4 partuur dus er werd in een poule
gekaatst. De laatste partij was voor sommigen
een genade slag maar toch is er ontzettend leuk
gekaatst. Fonny, Romine en Hermien begonnen
goed en wonnen van Sjoukje, Geartsje en
Denise met 5/1-6/4. Anna, Lena en Sandra
waren ook op dreef en wonnen van Jeltsje,
Gretha en Willy met 5/0-6/6. Daarna moesten
Anna cs goed aan de bak tegen Sjoukje cs, dit
ging wat heen en weer en eindigde super
spannend in 5/5-6/6 waarbij Anna cs er met
de winst vandoor gingen. Fonny cs moest het
opnemen tegen Jeltsje cs wat eindigde in 2/52/6 in het voordeel van Fonny cs. Daardoor
ging de (soort) finale tussen Anna cs en en
Fonny cs. Daarnaast deden de andere dames
hun sportieve plicht, ondanks alle pijntjes en
stijve spieren kaatsten ze de laatste partij toch.
De finale was ook super spannend, Anna cs
namen eerst de leiding en stonden voor met 3/1,
toen kwamen Fonny cs op stoom en haalden
in naar 4/4. Daarna werd het 5/5 en ook nog
6/4 waarbij Fonny met een blessure niet meer
voluit kon. Toch redden ze het nog tot 5/5-6/6
en wonnen de partij. Een prachtige dag met
veel mooie acties en spannende partijen. Dit
beloofd wat voor de rest van het seizoen.

Uitslag:
Heren A-Klasse:
1e Michel Nesse (Sneek)
Lubbert Munniksma (Kimswerd)
Henk Nesse (Pingjum).

Uitslag:
1e Fonny Smink, Romine Jansen,
Hermien de Witte
2e Anna Bosma, Lena Wijbenga,
Sandra Wagenaar

In de verliezersronde stonden Pier Hibma, Rintje
Melchers en Jouke Abe Tilstra in de finale
tegenover het partuur van Jan Hiemstra, Klaas
Meinsma en Feike Melchers. Een gemengde
Makkum / Wons finale. Pier, Rintje en Jouke
Abe pakten de winst met 5/3 – 6/4.

Wil jij meedoen
aan de Merke Feestquiz?

Geef jou team van 4/5 personen onder vermelding van jullie teamnaam op via: feestquizmerkehotmail.com!
Wanneer: vrijdagavond 18 juli 2014.
Aanvang: 18.45u in de feesttent
op het kaatsveld te Makkum
Inleg:  10,00 per team
Na afloop: Muziek van Jelle B!
Maximaal 30 teams, VOL = VOL.
Like ons op facebook
(facebook.com/makkumermerke)
en blijf op de hoogte!

Koornstra Netten Federatie
Jeugdpartij - uitslagen
Welpen
1e prijs Jan Johannes van der Kamp
Eline van Dijkhuizen
2e prijs Marten Leijenaar, Menno Johnson
Welpen afdeling
1e prijs Rixt Blanke,
Noa Elzinga, Marije Kuperus
2e prijs Lieke van Loon, Ilse Zwaagstra
Pupillen d.e.l.
1e prijs Jitze Floris, Maureen Noordhuis
2e prijs Dietmer Kuperus, Evelien Boonstra
Pupillen meisjes afdeling
1e prijs Eefje Groen, Naomi Wiersma
Pupillen Jongens afdeling
1e prijs Folkert Smid, Jari Visser
2e prijs Christiaan Stremler,
Jacco Tolsma, Tiemen Steiginga
Schooljeugd d.e.l.
1e prijs Jelmer Dijkstra, Baukje Ellen Bosma
2e prijs Danny Hoogeveen, Sietse Zijlstra
Schoolmeisjes afdeling
1e prijs Amber Nauta, Jelien de Jong
2e prijs Linde Gietema, Inge Wesselius
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Sportvissen
vierde bekerwedstrijd
Midlum - Op zaterdagmorgen 7 juni is de vierde
bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van
HSV de Voorn,HSV De Deinende Dobber en HSV
Ons Genoegen. De vislocatie was het van
Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum. Ondanks
een stevige oostenwind was het goed vissen. Om
half tien kwam er een sterke stroom in en werd het
voor sommige vissers lastig om de dobber of het aas
op zijn plaats te houden. Andere vissers profiteerden
hier juist van en begonnen brasem te vangen. De
uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. I. Idzenga
8550 gram
2. F. Temme
7483 gram
3. F. van Duinen
5790 gram
4. H. Nauta
4706 gram
5. H. Olde Olthof
2945 gram
6. P. Topma
2064 gram
7. B. Sluiter
1722 gram
8. K. Bakker
1219 gram
B-klasse:
1. J.R. den Boer
2. B. Dorenbos
3. P. de Jong
4. R.Ras
5. T. Wielinga
6. K. Faber
7. S. Feenstra
8. J. v/d Laag
9. W. Bakker
10. T. Hooisma-Hut

TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

De Muonts 11, Witmarsum
Verzorgde gezinswoning rustig
gelegen in een prettige woonwijk.

Vraagprijs: € 129.500,- k.k.
4162
3027
2750
1983
1780
972
922
847
645
635

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

De volgende wedstrijd is de nachtwedstrijd. Deze
wordt gevist op 20 en 21 juni aan het Prinses
Margrietkanaal bij Oude Schouw. De loting is om
20.00 uur. Er wordt gevist van 21.00 - 07.00 uur.

Stipepunt zoekt Vrijwilligers
- Zonnebloem (Afdeling Bolsward) is op zoek naar
een voorzitter. Wij zoeken iemand met bestuurlijke kwaliteiten en affiniteit met ouderen.
- Plantein, WoonZorg- en Behandelcentrum
Bloemkamp zoekt vrijwilligers voor het bezorgen
van maaltijden. Vooral voor de zondag en voor
het invallen. Het liefst vrijwilligers uit Bolsward en
met eigen auto.
- Plantein, WoonZorg- en Behandelcentrum
Bloemkamp zoekt vrijwilligers voor de afde-lingen voor het helpen bij de maaltijden en voor
individuele bewoners om bijvoorbeeld samen te
wandelen of te fietsen of een andere activiteit te
ondernemen.
- De Papierwinkel van Timpaan Welzijn zoekt
nieuwe vrijwilligers. De kwetsbare burger kan bij
de Papierwinkel terecht met een vraag over het
invullen van een formulier, voor regelingen of
belastingen en het doorverwijzen van mensen
naar andere hulpdiensten. Advies geven aan
mensen over regelingen en voorzieningen met
betrekking tot sociale zekerheid. De vrijwilliger
moet verstand hebben van belastingzaken en
aantoonbare werkervaring op het werkgebied van
de Papierwinkel en handig zijn met de computer.
- Zorggroep Tellens, Huylckenstein, zoekt regelmatig vrijwilligers voor onder andere activiteitenbegeleiding en assisteren bij maaltijden.
- Gezocht 2 maatjes voor 2 jongens van 11 en 9
jaar oud met adhd en asperger. De jongens
wonen in Bolsward. De bedoeling is de moeder
te ontlasten door bijvoorbeeld activiteiten te
ondernemen. Kennis van adhd en asperger is
een pré. Bijvoorbeeld sph achtergrond. De voorkeur gaat uit naar een man.
Voor meer vacatures www.stipepunt.nl
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness,
sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij:
Beach Resort Lifestyle,
Langezand 2c, 8754 HR Makkum.
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Uitslagen
PSV de Halsbânruters

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Snelle bliksemflits succesvol
in Straatvoetbaltoernooi Súdwest-Fryslân Door Judith van Lavieren

Oranjewoud 31 mei
Bobbie IJdema kwam met Caramba aan de
start in de klasse Z2. Zij behaalde de 4e prijs
met 216 punten goed voor 1 winstpunt. Met
Wytse 462 kwam Bobbie uit in de klasse M2.
Zowel in de 1e en de 2e proef won zij de 1e
prijs met 192 en 190 punten. Beide proeven
goed voor 2 winstpunten. Hiermee waren we
ook de beste M combinatie van de dag wat
ons een plaats opleverde in de finale die op
zondag 1 juni werd verreden voor het beste
Fryske Hynder. Tijdens deze finale werd de 5e
plaats behaald in de klasse B t/m M.
Juliën Beersma kwam met Waldfride Fan RypEin uit in de klasse Z1. Hij nam de 2e prijs mee
met 217 punten goed voor 1 winstpunt. Ook
Juliën mocht met Waldfride naar de finaledag
op zondag 1 juni. Hij behaalde 3e prijs in deze
finale van de Z1.

eigen foto
Makkum - Woensdag 9 april won het Makkumer
meidenteam De Snelle Bliksemflits bestaande
uit Sinne Oostenveld, Rowena Ekiye, Luka Dol,
Tineke Bleeker, Chantal Kuipers en Zoë Adema,
het straatvoetballen in Makkum in de categorie
meisjes D. Daarmee plaatsten ze zich voor de
kwartfinale van het Straatvoetbaltoernooi Súdwest-Fryslân op woensdag 4 juni in Workum.
In totaal hebben 270 teams gestreden voor
een plek in de finale. Op 4 juni waren daarvan
nog 47 teams in de race, verdeeld over vier
categorieën ( Meisjes D, Jongens D, Meisjes E
en Jongens E). De nummers 1 van elke categorie mochten naar de District Finale Noord
op 21 juni in Emmen.
Woensdag 4 juni ging De Snelle Bliksemflits
onder leiding van coach Annelies Adema en
hulpcoach Carin Oostenveld naar Workum. In
de regen wonnen ze ’s middags alle drie de
wedstrijden. Om 6 uur traden ze aan voor de

halve finale, die ze glansrijk wonnen met 8-0.
Gekleed in hun zelf ontworpen Snelle Bliksemflitsshirten van superkwaliteit (ze zien er na 3
jaar nog steeds schitterend uit) begonnen ze aan
de finale. Het ging goed, maar ook de tegenstanders waren goed en de finale eindigde
in een gelijkspel. Dat betekende dat er strafschoppen genomen moesten worden. Superspannend was het. Het andere team had slechts
1 puntje meer met de penalties, maar ging
daardoor wel met de eerste prijs naar huis….
De meiden en ook de coaches moesten even
slikken. Ze zaten er zo dichtbij! Toen realiseerden
ze zich dat ook een tweede prijs bij zo’n groot
regiotoernooi natuurlijk fantastisch is. Alle toeschouwers waren het er bovendien over eens
dat ze supergoed gevoetbald hadden en zo
konden ze even later toch genieten van het in
ontvangst nemen van de tweede prijs van
Straatvoetbaltoernooi Súdwest- Fryslân.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Sneek 6 juni
Kirby van Doeveren kwam met Gitte uit in de
klasse B. In de 1e proef reed Kirby 207 bij
elkaar goed voor de 3e prijs en in de 2e proef
ook de 3e prijs met 193 punten. Beide proeven
goed voor 3 winstpunten.
Ook Bobbie IJdema kwam hier uit met Wytse
462 in de klasse M2. In beide proeven won zij
de 1e prijs met 184 en 200 punten goed voor
3 winstpunten. Met Caramba in de klasse Z2
werd een winstpunt behaald in de 1e proef
met 207 punten. In de 2e proef won Bobbie de
1e prijs met 227 punten goed voor 2 winstpunten.
In de klasse M1 kwam Juliën Beersma uit met
Cavallino in de klasse M1. De 1e proef was
goed voor de 1e prijs met 222 punten en in de
2e proef werd de 3e prijs gewonnen met 194
punten beide proeven goed voor 3 winstpunten.
Met Cavallino startte Juliën in de klasse M1.1e
proef 4e prijs met 194 punten en in de 2e proef
de 2e prijs met 197 punten. Beide proeven
goed voor 3 winstpunten. Met Waldfride Fan
Ryp-Ein in de klasse Z1 won Juliën de 2e prijs
met 216 punten. In de finale ter ere van 25 jaar
CH Sneek won Juliën de 1e prijs met Cavallino
in de klasse M1.
Bij de pony’s kwam Jinke Heslinga met Babiche
uit in de klasse B. In de 1e proef reed zij 189
punten bij elkaar en in de 2e proef won zij de
2e prijs met 197 punten. Jinke kan weer 3
winstpunten bijtellen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl.
B.T.W. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP
Simmersale. Zaterdag 14 juni is er weer Tuinsale,
Garage en Schuurverkoop in ARUM. Een leuke
Strûnroute van de Ald Hof naar de Dobbe 4,
de Sytzamaweg 52 en Sytzamaweg 72, Welkom
en tot ziens van 10.00 – 17.00 uur.
Telfort beltegoed á  20,00 geldig tot 31-3-2015
tel. 0614974599, voor  16,00 is het van jouw.
Ladenkastje donker eiken 3 laden, ronde salontafel donker eiken en Dressoir grenen,  175,tel. 06 90520571
GEZOCHT

Het was weer gezellig druk tijdens de Pinsterdagen aan het Makkumer strand.

IJsselmeerminnen pakken 8ste prijs HT-race!

Woonruimte voor jong gezin van vier in Makkum
e.o. Telefoon Joris: 0644408724 of 0638139038

uitslagen van
de Waardruiters
Jubileum Concours Sneek 4 t/m 8 juni:
Woensdag 4 juni:
Dressuur: Pony’s: Klasse M1 D/E:
Thirza Leinenga met Ostara’s Lady, 186 punten
en 4e prijs.
Paarden: Klasse Z1:
Jacob van der Heide met Dancing R Jewel,
219 en 231 punten, goed voor 2x 1e prijs en
een plaats in de finale.
Vrijdag 6 juni:
Dressuur: Pony’s: klasse Z1 D/E:
Simone Dijkstra met Lizzy, 208 punten
Zaterdag 7 juni:
Dressuur: Pony’s: Klasse B D/E:
Silke de Boer met Heidenhof’s Dion, 198 punten/
2e prijs en 187 punten en 7e prijs.
Klasse L1 D/E:
Hester Bootsma met Michael, 181 punten
Klasse Z1 D/E:
Simone Dijkstra met Lizzy, 210 en 193 punten,
goed voor 2x 3e prijs èn plaats in de finale.
Springen: Paarden: Klasse BB:
Ellen Reekers met Varna, 1e parcours foutloos
80 punten/1e prijs, 2e parcours met 3 tijdfouten/
2e prijs.
Zondag 8 juni:
Dressuur: Paarden: Klasse Z1:
Jacob van der Heide met Dancing R Jewel,
220 en 221 punten.
Finale Z1:
Met 214 punten een 2e prijs voor Jacob van
der Heide en Dancing R Jewel.
Springen: Paarden: Klasse B:
Ellen Reekers met Varna, foutloos parcours
1e prijs.

eigen foto
Vrijdag 30 mei vond de 40ste editie van de
Harlingen-Terschellingrace plaats. Een unieke
race, omdat alleen authentieke sloepen met
een HT-nummer aan deze wedstrijd mee
mogen doen. De Friese kampioenen roeien
op 30 mei de Pulp Fiction in een tijd van 4.02
naar Terschelling wat goed is voor een 8ste
plek van de 35 damessloepen. De 40ste editie
van de HT-race is voor zes van de acht IJsselmeerminnen hun debuut. De Pulp Fiction mag
na vijf jaar weer starten en ook voor haar is
het debuut: nog nooit eerder hebben dames
in de Pulp Fiction de HT-race geroeid. De
Pulp Fiction en de Twirre worden de hele race
gevolgd door Omrop Fryslân wat voor mooie
beelden zorgt en de nieuwsuitzending van
zaterdag 5 mei haalt. De beelden en interviews met beide teams zijn terug vinden op
de website van Omrop Fryslân.
De dames zijn goed getraind en zijn er dan ook
helemaal klaar voor om dé race-der-races
te roeien. Zij hebben startnummer 101 en
startten om 11.20 uur samen met 9 herensloepen. Ze zijn snel weg en laten zelfs 1,5
uur Stad Kampen met 12 heren achter zich.
Als de wind na een tijdje begint aan te halen,
krijgen ze meer golven en wordt het moeilijker
om de slag te houden. Later wordt het rustiger

op het water en krijgen ze het lange en juiste
slagtempo weer te pakken. Ze finishen in
een tijd van 4.02 minuten in de haven van
Terschelling. Dit is goed voor een 8ste prijs.
Al met al mogen zij voor hun debuut trots zijn
op deze klassering.
De heren van de Twirre kozen dit jaar voor
een iets andere benadering dan andere
jaren. De doelstelling was om een zo hoog
mogelijke gemiddelde snelheid te halen
door de race zo vlak mogelijk te roeien. Deze
opzet slaagde glansrijk, want ondanks de
aanhalende NO-wind en bijbehorende golfslag konden zij een gemiddelde snelheid
van 2,74 meter per seconde noteren. De
Twirre startte als nummer 128 van de 130
sloepen en kwam als snelste 8-riemer na
3:17 als 7e op Terschelling aan. Memorabel
was ook het moment dat de Twirre de Pulp
Fiction inhaalde. Een mooi gezicht om de
sloepen met hetzelfde uiterlijk qua logo
samen op het wad te zien.
De heren van de Fjoer Fugel hadden startnummer 65 en finishten in een tijd van 3.45
uur wat goed was voor een 65ste pek. Een
uitgebreid verslag en meer filmpjes zijn te te
vinden op facebook.com/ijsselmeerminnen.

