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Fokko Dam beleeft een bijzonder jubileum bij 
drumband en lyrakorps Hallelujah  Door Judith van Lavieren

Makkum - Woensdagavond, Fokko Dam komt om 
8 uur ’s avonds aan bij het MFC om naar de drum-
band te gaan. Niks bijzonders, iets wat hij al ruim 
35 jaar doet. Het leek dus allemaal “business as 
usual” maar dat bleek woensdag 11 juni toch net 
even wat anders in elkaar te zitten. Vanaf half 8 
waren familie en vrienden van Fokko via de oude 
ingang naar het MFC gekomen en hadden zich 
buiten zijn gezichtsveld in de tuinkamer verzameld. 
Op het afgesproken teken, het inzetten van de 
carnavalskraker De Poes van Tante Loes, kwamen 
alle gasten in polonaise de repetitiezaal van de 
drumband binnen voor een stomverbaasde Fokko. 
Dat het gelukt was een surpriseparty te organiseren 
was duidelijk van zijn gezicht af te lezen.

Drumbandlid Simon de Boer, die tevens als
secretaris in het bestuur van muziekvereniging 
Hallelujah actief is, nam het woord om Fokko 
duidelijkheid te verschaffen over de reden van 
deze verrassing. Hij blikte terug op diens lange 
carrière. Volgens betrouwbare bronnen begon het 
allemaal toen Fokko op vierjarige leeftijd een 
speelgoedtrommel kreeg; hij raakte in de ban van 
het drummen. Op twaalfjarige leeftijd ging Fokko 
naar de drumband van de Sneeker Harmonie, die 
later werd overgenomen door Advendo. Toen hij 
15 was mocht hij al door naar het seniorenkorps 
van Advendo. In 1975 werd hij slagwerkinstructeur 
van Jong Advendo en in 1978 nam hij in Makkum 
de leiding van drumband en lyrakorps Hallelujah 
over van Feddie de Boer. Feddie had het druk met 
zijn winkel en was op zoek naar een vervanger. 
Fokko werd genoemd als geschikte kandidaat en 
nadat Feddie hem een keer aan het werk had 
gezien in Emmeloord werd hij gevraagd en aan-
gesteld als instructeur. Simon vertelde dat hij zelf 
in 1995 bij de drumband kwam en net als veel van 
de jongere leden altijd les heeft gehad van Fokko. 
Alleen toen Fokko geveld werd door rugklachten 
moest er een vervanger komen, verder was Fokko 
er altijd én altijd met veel plezier.

In september 2003 werd het 25-jarig jubileum van 
Fokko gevierd met een rondrit door Makkum in 
een cabrio die voorafgegaan werd door de drum-
band. In september was hij dus al weer 35 jaar in 
dienst. Geen officieel jubileum, maar toch wel heel 
bijzonder om zo lang aan een vereniging verbonden 
te zijn en ook wel waard om gevierd te worden. 
Het bestuur sloeg aan het rekenen met het lid-
maatschap van Fokko van carnavalsvereniging De 
Oele-toeters in het achterhoofd. Zoals bekend 
wordt er bij carnavalsverenigingen veel met het 
getal 11 gerekend. 35 jaar kun je ook tellen als 33 
jaar en 24 maanden. Wanneer je doortelt tot 33 
jaar en 33 maanden kom je uit in juni 2014. Toen 
11 juni 2014 ook nog eens op een repetitieavond 
bleek te vallen was de ideale datum voor dit 
feestje snel bepaald! Eigenlijk overbodig om te 
melden dat na het zingen van “Lang zal die leven” 
niet drie keer hoera, maar drie keer alaaf werd 
geroepen;). 

Fokko Dam kreeg van het bestuur een kruidenbit-
ter van het Makkumer skûtsje aangeboden en een 
certificaat voor 33 jaar en 33 maanden trouwe 
dienst. Trea, de vrouw van Fokko, kreeg een bos 
bloemen. Namens het bestuur nodigde Simon alle 
aanwezigen uit voor koffie en gebak in de tuin-
kamer. 

Fokko bedankte iedereen voor de verrassing, 
waar hij op dat moment nog niet eens helemaal 
van bekomen was, de “belangrijke vergadering” 
waar zijn vrouw naar toe moest en het ongevraagd 
meenemen van de auto door dochterlief, waarover 
hij haar net nog een pedagogisch sms-je had 
gestuurd, bleken allemaal bij de dekmantel voor 
dit feestje te horen. Namens Carnavalsvereniging 
De Oeletoeters ontving Fokko uit handen van 
Eddy Mensink nog een fles drank. Met de tekst die 
daarop stond waren alle aanwezigen het van harte 
eens:” Gefeliciteerd en kinst nog makkeluk 11 jaar 
en 11 maanden met!”
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OPEN HUIS 
zaterdag 21 juni 13.00-15.00 uur

v.l.n.r.: Eddy Mensink van Carnavalsvereniging De Oeletoeters, Trea en Fokko Dam en Bestuurslid van 
Hallelujah Simon de Boer

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Live voetbal tijdens WK
Tijdens wedstrijden 

Nederlands elftal
biertje € 1,-
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Familieberichten Agenda
Donderdag 19 juni:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen aanvang: 10.15 uur  
in de gymzaal

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

Makkum – Algemene ledenvergadering   
“Koninginnevereniging Makkum”
in Café De Zwaan, aanvang: 20.00 uur

Vrijdag 20 juni:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 21 juni:
Makkum – v.v. Makkum Slotdag met spelletjes 
voor jeugdleden van 12.00 uur tot 16.00 uur  
             
Wons – Slotconcert Jubileum Hosanna aan de 
Hayumerleane in Wons en begint om 20.00 uur

Makkum – Holle Poarte, Bingo 
in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Zondag 22 juni 
Makkum – Motorclub, Toertocht 
Rondje IJsselmeer vertrek 9.30 uur 
vanaf parkeerterrein bij Jumbo

Makkum – Kaatsveld De Seize, 
Huisman Dak- & Zinkwerken partij
aanvang: 11.00 uur

Maandag 23 juni:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Makkum – Avondrust, Optreden van orkest  
"Hallelujah"  aanvang: 19.30 uur   
in het restaurant

Dinsdag 24 juni:
Makkum – Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en   
spelmiddag aanvang: 14.00 uur  
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9,30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. W.J. de Vries

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.H. Strubbe

Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKNKerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G Kalsbeek

Makkum - Piramide Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P Speelman
Organist: Mevr. K Reitsma.
m.m.v. Mevr. E van Wijk Viool

dat er op woensdag 2 juli een oud papier 
container bij de OBS It Iepen Stee in de 
Klipperstraat staat?

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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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: 
Mondzorg Makkum, Tel. 0515-750576
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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.

6-6-2014

Tige tank foar jimme kommen,
kaarten en blommen
op ús houliksdei !!

Kerst en Francisca Schilstra

Geslaagd?
Overal in Makkum wapperden vorige week weer 
vlaggen met een schooltas aan de vlaggenstok. 
Ben jij ook geslaagd en vind je het leuk om 
met je foto en/of een verhaaltje in de Makkumer 
Belboei te staan? Stuur dan een mailtje naar 
Judith van Lavieren: judithvanlavieren@live.nl
Je ontvangt dan een vragenlijstje dat je in kunt 
vullen.

Opbrengst collecte 
epilepsiebestrijding
De collecte van het Epilepsiefonds heeft in 
Makkum en Kornwerderzand  1004,08 op-
gebracht. De opbrengst van de collecte is 
bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aan-
gepaste vakanties voor mensen met epilepsie 
en individuele hulp. Epilepsie is een tijdelijke 
functiestoornis in de hersenen die zich uit in 
aanvallen. Iedereen kan op elke leeftijd epilepsie 
krijgen en er kan niets worden gedaan om 
het te voorkomen. In Nederland leven 120.000 
mensen met epilepsie en 30 procent van deze 
mensen blijft veel last houden van aanvallen. 
Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds niet 
bekend. Er is dus geld nodig voor onderzoek. 

Hebt u de collectant gemist? 
Maak dan een bijdrage over op giro 222111 
(IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten name van 
het Epilepsiefonds te Houten of sms EPILEPSIE 
naar 4333 (eenmalige gift van  2,–).

Het Epilepsiefonds bedankt alle collectevrij-
willigers en iedereen die heeft gegeven aan 
de collectant.
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GEZOCHT HULP VOOR IN ONZE WINKEL
15-17 JAAR.

IN WINKEL MET IJZERWAREN EN
GEREEDSCHAPPEN,TUIN EN

HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN,
CAMPING EN FIETS VERHUUR.
STUUR JE SOLICITATIE BRIEF

NAAR MARKT 6 8754ES MAKKUM
,OF DHZ@MAKKUM.NL

De Stichting WON heeft zich tot doel gesteld 
een traditionele scheepswerf  met sleephelling 
te realiseren. De traditionele werf zou gereali-
seerd moeten worden op een gunstig gelegen 
zichtlocatie aan de Workumerdyk, ook wel 
“Bargekop” genoemd. Het plangebied is 
gelegen aan de Krommesloot net achter de 
Workumerdyk te Makkum.  De werf voorziet in 
het doen en herleven van de historie en de 
bedrijvigheid in de vorm van restauratie, 
onderhoud en reparatie aan houten schepen. 
De werf geeft tevens een impuls aan de werk-
gelegenheid door het bieden van werk aan 
langdurige werkzoekenden via een leer-werk-
project. Ook heeft de werf een documentatie 
met een museale functie waar in samenwerking 
met het centrum voor maritieme houtbouw een 
bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling 
van het toerisme in en om Makkum en aan het 
ecologische behoud van het Waddengebied.

Voor deze ontwikkeling is een bestemmings-

plan opgesteld waarmee het college van bur-
gemeester en wethouders van de gemeente 
Súdwest-Fryslân heeft ingestemd. Het ont-
werp van het bestemmingsplan ligt met 
ingang van 20 juni 2014 tot en met 31 juli  
2014 voor een ieder ter inzage bij de gemeen-
teloketten in Bolsward en in Sneek. Binnen 
deze termijn kan tevens gebruik worden 
gemaakt van de mogelijkheid om een ziens-
wijze in te dienen.

Het ontwerp is tevens te bekijken op onze web-
site: www.gemeentesudwestfryslan.nl/inwoners/ 
bouwen,verbouwen/ruimtelijke plannen/plannen 
in procedure/ontwerp en op de website: www.
ruimtelijkeplannen.nl
Het planidentificatienummer van dit bestem-
mingsplan is: NL.IMRO.1900.2013westBPwerf-
makk-ontw. De officiële publicatie van het 
ontwerp bestemmingsplan is opgenomen in 
de verschillende regionale weekbladen en in 
de Staatscourant van week 25.

Bericht van de gemeente Súdwest-Fryslân:
Traditionele werf Makkum

Al voor de tiende keer op rij, zal het orkest van 
Muziekvereniging Hallelujah, het zomerseizoen 
van de avondvrijwilligers ‘club’ de KoffieBar 
van Avondrust inluiden. Wij willen graag alle 
belangstellenden uit Makkum en omgeving, 
uitnodigen, om dit concert samen met de 
bewoners van het zorgcentrum te komen 

beleven. Een avond vol muziek, ontmoetingen 
en gezelligheid. Het concert wordt gegeven 
op maandag 23 juni a.s. om 19.30 uur in het 
restaurant van Avondrust.

Namens de ‘KoffieBar’, met vriendelijke groet, 
Marcel Knijff

Het is een prachtig eiland: de Makkumer 
noardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. 
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal-
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. 
Op woensdag 25 juni houdt It Fryske Gea een 
wandeling door dit normaal niet vrij toeganke-
lijke gebied. De wandeling begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uren. Laarzen en een 
verrekijker worden aangeraden. 

Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 24 
juni 12.30 uur via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor 
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon 
van de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en 
kinderen tot en met 12 jaar  2,- per persoon. 

Vogelrijkdom 
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde 
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water 
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de 
waterstand werd verlaagd, waardoor voor de 
kust zandbanken permanent droog kwamen 
te liggen. Geleidelijk konden de planten zich 
op de kale Noardwaard ontwikkelen. Tegen-
woordig zijn hier zeldzame plantensoorten te 
vinden. Ook vogels hebben deze prachtige 
omgeving ontdekt. De laatste jaren zijn meer dan 
220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, 
waaronder moerasvogels als roerdomp, snor, 
baardmannetje en grote karekiet, maar ook 
typische bosvogels als grote bonte specht en 
havik. Een wandeling op dit unieke eiland is 
zeker de moeite waard!

Uitnodiging Concert Hallelujah in Avondrust - 23 juni 2014

Wandelen over een onbewoond eiland 

Voor wie meer wil weten over de educatieve 
jongerenreizen van Masterskip. Kom naar 
de Wylde Swan op de dag voorafgaand 
aan Harlingen Sail. Woensdag 2 juli, vanaf 
16.00 uur. Meld je hiervoor aan via: masterskip@
wyldeswan.eu. Voor de eerste reis van Master-
skip trachten we Havo- of VWO leerlingen te 
vinden die mee willen van Rotterdam naar 
Tenerife. Vertrek 26.10 - aankomst 29.11. 
Interesse? Kijk voor meer informatie op: www.
masterskip-wyldeswan.eu

Vaar mee met de Parade of Sail op 6 juli
Vaar met de vloot van windjammers richting zee. 
Stap om 11.30 uur aan boord van de Wylde 
Swan in Harlingen. Om 16.30 uur zijn we weer 
terug in de haven. Prijs persoon 65,- inclusief 
een heerlijke lunch. Boek deze leuke vaartocht 
hier: www.wyldeswan.eu

Dagelijks Open Schip op de Wylde Swan tijdens 
Harlingen Sail van 4 tot 6 juli. Ligplaats achter 
’t Havenmantsje. 

Informatiebijeenkomst Wylde Swan voor Havo- VWO leerlingen
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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 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

IVN Súdwesthoeke sluit aan bij deze activiteit 
op 21 juni 2014 in de Wyldemerk, Oudemirdum.
We starten op de parkeerplaats van de Skou-
laan voor het bruggetje om 13.30 uur. Wij 
zorgen voor schepnetjes, loepjes e.d. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen zich aanmelden 
bij Joop van de Galiën tel. 0514 604052 of 
per mail joopvdgalien@het.nl. Pakes, beppes, 
moeders en vaders zijn natuurlijk ook van harte 
welkom.

Hoe overleeft een kokerjuffer in een sloot vol 
vijanden? En wat doet het bootsmannetje om 
aan eten te komen? Tijdens de landelijke IVN 
Slootjesdagen op 21 en 22 juni 2014 kun je 
samen met je (klein)kinderen zien wat er alle-
maal in een doodgewone sloot gebeurt. Schep 
een bootsmannetje uit het water (kijk uit want 
hij kan bijten!) of bestudeer een schrijvertje door 
een loepje. Hoe schoon het water in sloten, 
vaarten en plassen is, valt af te meten aan de 
hoeveelheid plantensoorten die in het water 
groeien en de diersoorten die erin leven. Als 
het water vervuild raakt, dan neemt het aantal 
soorten en exemplaren per soort af. De ver-

scheidenheid aan planten- en diersoorten is 
juist zo belangrijk voor het evenwicht in de 
natuur. Kom meer te weten over het waterleven 
en de waterkwaliteit tijdens de IVN Slootjes-
dagen. Ontdek samen met een deskundige 
IVN-natuurgids de bewoners van de Neder-
landse slootjes!

Op pad
Wil je weten waar en wanneer je de Slootjes-
dagen kunt bezoeken? Op www.scharrelkids.nl 
vind je een overzicht van alle locaties en hoe 
je je aanmeldt. Bestel meteen de gratis Scharrel-
kids zoekkaart waterdiertjes ter waarde van 
 2,95. Daar staan meer dan 35 waterdiertjes 
op, die je zelf in de sloot kunt zoeken. Leuk 
om te weten: de zoekkaart kan tegen water! 
Je (klein)kinderen kunnen ermee in de regen 
lopen en er zelfs mee zwemmen!

Over IVN Scharrelkids
Met Scharrelkids stimuleert IVN (Instituut voor 
natuureducatie en duurzaamheid) kinderen om 
het plezier in buitenspelen (weer) te ondekken. 
Frisse lucht, vieze modderhanden, zelfgebouwde 
hutten en gewoon leker scharrelen in de natuur. 
Dat maakt kinderen creatiever, slimmer, zelf-
verzekerder en fitter.

IVN is een landelijke organisatie die mensen 
op lokaal niveau bij de natuur betrekt. Op 
scholen, in Nationale Parken en in hun eigen 
buurt. IVN laat jong en oud zélf beleven hoe 
leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. 
Lokaal organiseren ruim 20.000 ervaren IVN-
vrijwilligers talloze excursies, cursussen, 
wandelingen, lezingen en andere natuur 
(belevings) activiteiten door heel Nederland.

Schepnetjes in de aanslag, de IVN Slootjesdagen komen eraan! 

eigen fotoeigen foto

In 2012 heeft OBS ‘It Leech’ een prachtig nieuw 
schoolgebouw in gebruik genomen. De school 
is sindsdien samen met het dorpshuis gevestigd 
in een open en licht gebouw. De sfeer in school 
is huiselijk en warm. De kinderen ontmoeten 
elkaar hier, leren en spelen samen. Het school-
plein was na de nieuwbouw echter nog leeg. 
Er is vervolgens een commissie opgericht 
met hierin een OR-lid, een ouder en twee leer-
krachten. Het afgelopen jaar heeft deze com-
missie zich beziggehouden met het ontwerp 
van de inrichting van het schoolplein, het bij-
een krijgen van de financiële middelen voor 
de uitvoering en de uiteindelijke bestelling van 
de speeltoestellen en materialen. 

De leerlingen van OBS ‘It Leech’ hebben zich 
ook hard ingezet om geld bijeen te krijgen. Zo 
is er een sponsorloop gehouden om geld in te 
zamelen. De leerlingen hebben door het rennen 
van vele rondjes een bedrag bijeengebracht 
van  1.291,85. In december 2013 hebben de 
leerlingen met veel enthousiasme zelfgemaakte 
kerstkaarten verkocht waardoor ze nog eens 
een bedrag van  300,- bijeengebracht hebben. 
De opbrengt van beide acties samen met een 
bijdrage van de ouderraad van de school en een 
bijdrage van het schoolbestuur van de Gearhing 
was helaas niet voldoende om de gewenste 
materialen aan te schaffen. Daarom heeft de 
commissie verschillende instanties aangeschre-
ven met de vraag om een financiële bijdrage. 

De commissie is de verschillende stichtingen 
en fondsen dan ook zeer dankbaar dat ze 
bereid waren een financiële bijdrage toe te 
kennen. Dankzij Stichting tot Nut, Klaske Bon-
nemafonds, P.W. Janssens Friesche Stichting, 
Stichting Juckema-Sideriusfonds en Dorps-
molen Pingjum is het mogelijk geworden de 
inrichting van het schoolplein te realiseren. 
Zo heeft Stichting tot Nut een bedrag beschik-
baar gesteld voor de aanschaf van een klim-
klautertoestel waardoor deze grotendeels 
bekostigd kon worden. Naast het klimklauter-
toestel is het dankzij de ontvangen financiële 
bijdragen mogelijk geweest een duikelrek, 
stappaaltjes, een twisterspel in de vorm van 
pleinplakkers en verschillende spellen en 
materialen aan te schaffen voor het school-
plein. De leerlingen zijn hier erg blij mee en er 
wordt dan ook volop gebruik van gemaakt. 
De kinderen kunnen niet wachten om naar 
school te gaan! 

Momenteel is de commissie nog in afwachting 
van uitsluitsel ten aanzien van een laatste 
financiële bijdrage. Indien deze bijdrage wordt 
toegekend kan de laatste wens in vervulling 
gaan, een mooie glijbaan met speeltorentje 
zodat de inrichting van het schoolplein rond-
om de school helemaal af is. Na anderhalf jaar 
hebben de kinderen van ‘It Leech’ nu al een 
prachtige speelplaats waar ze nog vele jaren 
heerlijk kunnen spelen! 

Nieuwe speeltoestellen OBS ‘It Leech’ te Pingjum
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Beach Resort Lifestyle Makkum, woensdag 
21 mei 20:00 uur. Bijna 50 enthousiastelingen 
verzamelen zich op het parkeerterrein rond de 
dubbeldekker van de ITS. Het is weer zover, 
de jaarlijkse reis naar de Alpe d’Huez onder 
begeleiding van Tom Botermans en Irma Falkena 
plus technische staf Marcel Adema en Sam 
Dijkstra. Wanneer alles en iedereen ingeladen is, 
vertrekt de bus tegen 21:00 uur richting Frankrijk. 
Na een vermoeiende, maar ook gezellige reis, 
komt de groep donderdagochtend rond 11:30 
uur aan bij Hotel Au Bon Accueil. Tijd voor de 
kamerindeling, de benen even strekken en 
een kleine versnapering. 

Om 14:00 uur wordt de groep voor het hotel 
verwacht voor de eerste klim! Bestemming: 
La Berarde! Er is voor iedereen aandacht. De 
ervaren fietser, maar vooral ook de onervaren 
fietser! Want ja, ook dit jaar zijn er mensen 
mee die bijvoorbeeld pas 8 weken van te 
voren hebben besloten om te gaan fietsen! En 
mensen die deze dag voor het eerst op een 
echte racefiets fietsen! Het is een natte, maar 
warme, prachtige tocht. Bij terugkomst staat 
er een pastabuffet klaar en kan iedereen lekker 
ontspannen. Onder het genot van een drankje 
worden er verhalen en ervaringen uitgewisseld. 
’s Avonds om 19:30 schuift iedereen aan voor 
het 3 gangen diner. Het eten is wederom voor-
treffelijk! Na het eten duikt iedereen redelijk op 
tijd zijn of haar bed in, want de volgende dag 
is het tijd voor de Alpe d’Huez! Vrijdagochtend 
08:00 uur ontbijt! 

Hier en daar wat zenuwen, maar vooral heeft 
iedereen er heel veel zin in! Dit is waar we voor 
gekomen zijn, waar we voor getraind hebben; 
die Alpe d’Huez op! Om 09:30 uur vertrekt de 
groep richting de voet van de Alpe d’Huez, 
waar -na de laatste instructies en peptalk- om 
10:00 uur het startsein wordt gegeven! 45 
fietsers en 2 hardlopers vertrekken, onder 
prachtige omstandigheden, richting de top 
van de Alp. Onderweg komen de fietsers en 
hardlopers regelmatig Marcel, Sam en Tom 
tegen voor tips en ondersteuning. En Irma 
wacht iedereen op de top op. De eerste fietser 
komt binnen het uur boven. Eenmaal de top 
bereikt, wordt de fiets in de bus geladen en 
kan je even droge kleding aantrekken. Ver-
volgens wordt er met de hele groep gewacht 
tot de laatste binnen is. Dit jaar is de laatste 
binnen 2,5 uur binnen. 

Alles wordt weer gedeeld op die berg; vreugde, 
verdriet, trots, eenheid! Ook al vertrekken we 
altijd richting Frankrijk voor vooral de fun en 
persoonlijke, sportieve uitdagingen, toch gaan 
er ieder jaar weer mensen mee die ook met 

een andere reden omhoog gaan. Zo fietsten 
5 collega’s van De Vries Scheepsbouw voor 
hun overleden collega Johannes de Vries. 
Zij hebben samen 5000 euro voor KWF 
Kankerbestrijding binnen gehaald. En Judith 
Lemstra fietste voor een leerling van haar die 
strijdt tegen kanker en zamelde geld in voor 
een computer voor Justin. Nadat iedereen 
binnen is, is het tijd voor de groepsfoto! De 
groep daalt vervolgens af met de bus, waarna 
bij terugkomst bij het hotel tijd is voor ont-
spanning! Lekker relaxen buiten op het terras, 
even naar het dorp op de fiets, een wandeling 
maken of toch nog even een andere tocht op 
de fiets maken, het behoort allemaal tot de 
mogelijkheden. Dit is het moment dat de 
begeleiding zelf de Alpe d’Huez beklimt. 

’s Middags is er wederom een pastabuffet en 
’s avonds 19:30 uur schuift iedereen weer aan 
voor het avondeten. Daarna is het tijd voor de 
certificaten. Iedereen die de berg bedwingt krijgt 
een certificaat als aandenken aan deze dag. 
Deze avond blijft iedereen even wat langer 
nazitten. Extra aandacht was er voor Ferry 
Foekema, die al voor de 5e keer onder bege-
leiding van Tom, Irma, Marcel en Sam mee 
ging met deze reis. Hij ontving daarvoor een 
oorkonde en trofee. Ook waren er een oor-
konde en trofee voor Marcel Adema, die voor 
de 5e keer mee ging als technische staf. 

Zaterdag volgt er nog zo’n prachtige dag! 
Er zijn verschillende groepen gevormd. De ene 
groep gaat richting Col d’Ornon, de andere 
groep gaat naar Col du Lautaret, gevolgd door 
Col du Galibier, weer een groep gaat naar Col 
de la Croix de Fer. Maar er zijn ook mensen 
die lekker naar het dorp wandelen en 3 mannen 
die een prachtige wandeling maken door Park 
des Ecrins (het op 1 na grootste natuurpark 
van Frankrijk, recht tegenover het hotel) 
richting Lac Louvitel, een meer dat tussen 2 
bergtoppen ligt. En dan, aan het eind van een 
prachtige dag wordt het toch echt weer tijd 
om de bus in te laden. Om 20:00 uur vertrekt 
de bus weer richting Makkum, waar we de 
volgende ochtend rond 11:00 uur moe maar 
voldaan aankomen! Ook bij aankomst worden 
er een lach en een traan gedeeld… 

Waar woensdagavond iedereen als individu 
de bus instapte, komt er nu een eenheid uit de 
bus, een team… Het was weer fantastisch! 
Iedereen bedankt voor de geweldige dagen! 
En volgend jaar, ja dan gaan we gewoon 
weer! Woensdagavond 27 mei 2015 zal de 
dubbeldekker weer klaar staan op het 
parkeerterrein van Beach Resort Lifestyle 
Makkum!

Alpe d’Huez succes met Beach Resort Lifestyle

eigen fotoeigen foto
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ENQUETRICES 
GEVRAAGD 

leeftijd vanaf 18 - 40 jaar
Omgeving Zuidwest Friesland

Graag mailen naar: 
vipdiamond12@gmail.com

Hosanna Wons 
viert slot jubileum 
met Piter Wilkens en oud-leden!

Op 23 juni 2013 bestond CMV Hosanna Wons 
90 jaar. Dit jubileum is het gehele jaar gevierd 
en op 21 juni a.s. is er een groots slotconcert 
i.s.m. troubadour Piter Wilkens en oud-leden 
van Hosanna. Dit grootse slotconcert wordt 
mede mogelijk gemaakt door een gift van het 
Nijman Biermasz 17 dorpen fonds. Het korps 
- o.l.v. Durk Lautenbach- speelt deze avond 
bekende hits met Piter Wilkens, vrolijke noten 
met de oud-leden en natuurlijk ook het eigen 
succesvolle eigen repertoire, waarmee Hosanna 
onlangs nog schitterde in Theater Sneek tijdens 
het Galaconcert van Femuza. U bent van harte 
welkom deze muzikale avond bij te wonen. 
Het concert wordt gehouden in de 'smûke' 
omgetoverde loods van Mts. Tilstra aan de 
Hayumerleane in Wons en begint om 20.00 uur. 
Kaarten zijn te reserveren via s.tilstra@hetnet.nl 
en aan de deur te verkrijgen. Voor meer infor-
matie kijkt u op www.hosannawons.nl 

Supermarktactie 
Voedselbank Bolsward 
Bolsward - De Voedselbank Bolsward houdt 
op zaterdag 21 juni een inzamelingsactie bij 
de supermarkt Jumbo Kooistra te Bolsward.  
Van 9.00 tot 17.00 uur zijn vrijwilligers van de 
Voedselbank Bolsward in de supermarkt aan-
wezig  om  het winkelend publiek te informeren 
over de actie. In de supermarkt staat een 
presentatie van artikelen en producten, met 
een iets langere houdbaarheidsdatum, welke 
gekocht kunnen worden voor de Voedselbank 
Bolsward. Na het afrekenen kunnen de gekochte 
goederen afgegeven worden aan de vrijwilligers 
van de Voedselbank Bolsward. Vanzelfsprekend 
hoopt de Voedselbank Bolsward op royale 
medewerking van het winkelend publiek. De 
Voedselbank Bolsward is sinds 1 januari 2014 
actief in de gemeente Littenseradiel en de 
voormalige gemeenten Bolsward en Wûnseradiel. 
Momenteel maken ruim 50 gezinnen gebruik 
van de Voedselbank Bolsward. 
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
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

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

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

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

KV MAKKUM ORGANISEERT 
HUISMAN DAK & ZINKWERKEN

LEDENPARTIJ

De KV Makkum organiseert op zondag 
22 juni a.s. een Ledenpartij met verl.r. voor 
Heren, Dames, Schooljeugd en Pupillen.

Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Prijzen: Eretekens en waardebonnen,

aangeb. door: Huisman Dak & Zinkwerken.
Loting senioren:

zat. 21/6 20.00 uur in de kantine.
Loting schooljeugd,

pupillen en welpen: 19.00 uur.
Opgave: Bij het secretariaat 

06 51 071 052 of in de kantine.

Kantinedienst:
10.30 uur Jeanette Bonthuis – Jannie Tuil

15.00 uur Stien Bosch – Brenda Baucannon

Op de Gebr.Hogeboom partij werd vandaag met 
prachtige weeromstandigheden de off. K.N.K.B. 
wedstrijd voor de pupillenjongens gekaatst. 
Er werd gekaatst in een A en B klasse, met in 
de B klasse een winnaars en verliezersronde.

Bij de A klasse vandaag 2 poules van 4 partuur 
waarin werd gestreden voor de prijzen. Na 
allemaal 3 mooie partijen te hebben gekaatst 
is de strijd om de 3de plaats voor het partuur 
van Folkert Smid en Jaap Jan Rienks tegen 
Thomas Dijkstra en Jorn Lars van Been. Het 
partuur van Thomas en Jorn blijkt vandaag te 
sterk voor Folkert en Jaap Jan (5-2 / 6-4) en 
dus gaan Thomas en Jorn Lars vandaag met 
de 3de prijs naar huis. De finale was vandaag 
tussen Steven Koster met Anco Vroom tegen 
Bauke Zuiderhof en Hessel Postma. Het par-
tuur van Bauke en Hessel komen achter op 5-2, 
ze komen terug naar 5-3 maar dan pakken 
Steven en Anco goed door en maken de partij 
af met 5-2 /6-4.

In de B-klasse starten vandaag 21 partuur, de 
4de omloop in de winnaarsronde is om een 
plaats in de finale te bemachtigen. Deze strijd 
gaat tussen Allard Dijkstra en Germ Epema 
tegen Rick Minnesma en Verry van der Meer. 
Na een mooie wedstrijd is met 3-5/6-6 het 
partuur van Rick en Verry die door gaan naar 
de finale. Daar kwamen ze het partuur van 
Gosse de Haan en Christaan Stremler tegen 

die door een staand nummer in de finale 
kwamen. De finale werd snel gespeeld door 
het partuur van Rick en Verry en dit levert hun 
vandaag ook de eerste prijs op ( 5-2/6-6)

Bij de verliezers ronde is in de 4de omloop 
eveneens om een plaatsje voor de finale. 
Galil-Taeke Moufakkir en Jorn Dijkstra nemen 
het op tegen Martijn Wiersma en Aizo Veltman. 
Het laatste partuur bleek net iets te sterk te 
zijn voor Galil-Taeke en Jorn en zo staan 
Martijn en Aizo in de finale tegen Klaas-Gerrit 
Meulenaar en Justin Krottje, ook zij hadden in 
de 4de omloop een staand nummer. Ook deze 
finale werd snel gespeeld in het voordeel van 
Martijn en Aizo ( 5-1/ 6-2). Deze mooie kaatst 
dag werd mede mogelijk gemaakt door Gebr 
Hogeboom waarvoor onze hartelijke dank.

A-klasse 
1 Steven Koster, Anco Vr oom 
2 Bauke Zuiderhof, Hessel Postma 
3 Thomas Dijkstra, Jorn Lars van Beem 

B-klasse winnaars
1 Rick Minnesma, Verry van der Meer 
2 Gosse de Haan, Christiaan Stremler
3 Allard Dijkstra, Germ Epema
B-klasse verliezers 
1 Martijn Wiersma, Aizo Veltman
2 Klaas Gerrit Meulenaar, Justin Krottje
3 Galli-Taeke Moufakkir, Jorn Dijkstra

Prachtig weer tijdens Gebr. Hoogeboom pupillen jongenspartij

eigen fotoeigen foto

Zwembad 
Mounewetter Witmarsum
Op vrijdag 20 juni kunnen kinderen met 
gezonde spieren zich inzetten voor kinderen 
met zieke spieren, door sponsorgeld in te 
zamelen. Kinderen willen spelen, sporten en 
dromen over hun toekomst. Voor heel veel 
kinderen met een spierziekte is deze toekomst-
droom erg onzeker. De Stichting Spieren voor 
Spieren wil deze kinderen weer uitzicht geven 
op een kansrijke toekomst door structureel 
onderzoeksprojecten te financieren die helpen 
om spierziekten bij kinderen beter te behandelen. 
De opbrengst van de landelijke Midzomer-
nachtduik levert hier een belangrijke bijdrage 
aan. Vraag je vader, moeder, opa, oma of wie 
dan ook of zij jouw zwemprestaties tijdens de 
Midzomernachtduik willen sponsoren. In Moune-
wetter kun je van 18.30 tot 19.00 uur voor 
deze sponsoractie zwemmen. Hierna kun je je 
leuk verkleden voor de Miss en Mister Moune-
wetter-verkiezing. Ook worden er van 19.00 uur 
tot 20.30 uur spelletjes georganiseerd.
Op zondag 22 juni kan iedereen vanaf 18 jaar 
meedoen met het ontbijtzwemmen. Je kunt je 
hiervoor bij de kassa opgeven. De kosten be-
dragen 5 euro. Voordat er samen ontbeten wordt, 
moeten de slaperige spieren eerst wakker 
gemaakt worden en dit gebeurt om 8.30 uur 
tijdens de les “gymnastiek met muziek”. Voor 
iedereen die daarna honger gekregen heeft staat 
vanaf 09.00 uur een ontbijt klaar op het terras.
Op vrijdag 4 juli kun je swingen in Mounewetter, 
want dan is er weer een gezellige discoavond 
met medewerking van DJ Huisman. De kosten 
hiervan bedragen 2 euro.

PSV de Halsbânruters
Hippolytushoef 15 juni
Hester Ludema kwam hier uit in de klasse L2 
dressuur met Noa van Beabuorren. In de 1e 
proef won zij de 2e prijs met 195 punten goed 
voor 2 winstpunten. En in de 2e proef ging het 
nog beter en was de score 207 punten ook 2 
winstpunten en de 1e prijs. Hester en Noa 
mogen nu uitkomen in de klasse M1 dressuur.
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GEZOCHT

VERLOREN

VERMIST

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  

Officiële Miele nieuwe stofzuiger borstel nieuw 
prijs 45 euro nu 25 euro. Vogelkooi voor kanarie 
of parkiet, zeer kort gebruikt 25 euro. een wolf 
gras maaier, een zeer krachtige motor zeer 
geschikt voor grote gras velden en hoog gras, 
gras uitgang zit aan de zijkant zeer goed 
onder houden en weinig gebruikt nu 50 euro.
Een mooie verzamel cd box van klassieke 
muziek over de gehele wereld zoals Oostenrijk, 
Italië, Duitsland, Frankrijk en Polen 25 euro. 
voor informatie kunt u bellen naar 06-11402208.

konijnenhok, gratis of tegen kleine vergoeding.  
Tel 0643015090

op het strand Makkum Beach op vrijdag middag 
13 juni: Mintgroene lage All Star gympies.  
Heeft iemand ze gevonden? Ik wil ze héél 
graag terug. Sara tel. 231116 of 0633783786

Piaam, Buren, 9 juni: Egaalrode, zware, dikke 
ex-kater met 1 oog, 7 jaar oud. Foto's www.
amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, 
tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Zoiets mag natuurlijk niet !!! Illegaal asbest storten in een greppel aan de Engwierderlaan.

Keetfeest Wons en Kerk
brengen 5800 euro op voor KIKA

De jongeren van keet Wons hadden 7 juni een 
feest georganiseerd voor KIKA, omdat Hinke 
Politiek voor KIKA de New York marathon gaat 
meelopen op 2 november. De PKN kerk van 
Wons ondersteunde dit initiatief en zodoende 
werd de opbrengst van de veiling die op deze 
avond gehouden werd  door de kerk verdubbeld. 
De veiling bracht ruim 2000 euro op, waardoor 
het totaal bedrag met de collecte anderdaags 
op 4600 euro uitkwam. Met de coverband 
Beware uit Bolsward ging het feest door in de 
'circustent' tot in de vroege uurtjes en kon keet 
Wons terugkijken op een avondje voor in de 
boeken. Keet Wons, sponsoren en feestgangers 
bedankt voor het mooie feest en de geweldige 
opbrengst voor KIKA! Wilt u ook doneren aan 
KIKA, bij Jumbo Makkum, Bolsward en bij de 
Poeisz in Witmarsum staan bussen voor statie-
geld bonnen. Hier kan u uw flessenbon doneren, 
bedankt voor de donatie van uw bonnen!

eigen fotoeigen foto

Het is weer helemaal hip, haken en breien en 
de leerlingen van OBS It Iepen Stee hebben 
dit ook ontdekt. Dat komt doordat één van 
de leerlingen, Jikke Adema samen met haar 
moeder de klas heeft opgegeven voor het 
project “schoolbreien” en ze hebben daar-
mee voor de hele klas haak- en breipakketten 

gewonnen. Iedere leerling mocht daarna kiezen 
uit één van de 14 vrolijke Kids pakketten en 
behalve in de wekelijkse handwerkles wordt er 
ook druk gehaakt en gebreid als de kinderen 
klaar zijn met hun werk. Nog voor de zomer-
vakantie zullen de diverse knuffels mee naar 
huis gaan.

Leerlingen van It Iepen Stee winnen haak- en breipakketten

eigen fotoeigen foto

Frederik Veenstra uit Witmarsum gaat de 
uitdaging aan: Een non-stop surfmarathon 
van Den Helder naar Schiermonnikoog. 
Met deze marathon wil hij investeren in een 
positiever imago van de surfsport. En tegelijker-
tijd wil hij zijn mede-surfers en- watersporters 
oproepen zijn actie te steunen door dona-
teur te worden van de KNRM.

Sluit jij je aan bij de actie van Frederik? Vul 
dan het formulier in, dat je kunt vinden op 
http://www.knrm.nl/surfmarathon. Je steunt dan 

de vrijwillige reddingbootbemanningen van 
de KNRM, die altijd klaarstaan voor de surfer 
in problemen. Zonder daarbij een oordeel te 
geven. De KNRM komt ongeveer 100 keer per 
jaar in actie voor (kite)surfers. 

De specifieke datum van de marathon is af-
hankelijk van windrichting en voorbereidings-
tijd. Zodra de datum bekend is, wordt deze via 
de KNRM-site en de surfmedia gecommuni-
ceerd. Naar verwachting zal de marathon gaan 
plaatsvinden tussen 21 juni en 6 juli.

Windsurfer wil imago surfsport verbeteren 
en vraagt ondertussen steun voor KNRM


