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Mooie afsluiting
van het Friese
Merenproject

Nieuw logo onthuld

Talenten staan centraal op De Ark

9

No. 1641 - 31 mei 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!

Directeur Greet Stulp onthult het nieuwe logo.
MAKKUM – Iedereen mag zichzelf zijn. Dat
motto staat centraal op Christelijke basisschool De Ark. Om dat te benadrukken werd
dinsdag 16 mei een Talentendag georganiseerd. Ieder kind mocht zijn of haar talent
showen. Naast de eigenheid van elk kind
werd er ook aandacht besteed aan de identiteit van De Ark zelf: het nieuwe logo van de
school werd onthuld.
De Talentendag werd ’s middags gevierd en
begon met de onthulling. Een prachtig nieuw
logo prijkt aan de schoolmuur, mede mogelijk gemaakt door De Vries Scheepsbouw.
Daarna steeg de spanning, want de uitslag
van ‘Heel De Ark bakt’ zat er aan te komen.
Er waren ’s ochtends maar liefst dertig taarten ingeleverd. Allen gemaakt en versierd
door de leerlingen thuis.
De spanning was te snijden tijdens de bekendmaking van het juryoordeel. Uiteindelijk won Marije Elgersma de eerste prijs met
een prachtige creatie. Tijdens de rest van
de middag was er volop gelegenheid om te
genieten van alle talenten op school: sport,
dans, fotografie, kunst, knutselwerken, goocheltrucs… alles kwam voorbij.

JK Attractieverhuur verzorgde belangeloos
poffertjes, popcorn én een springkussen.
Ook de drumband uit Makkum verleende
een geweldige medewerking en had een
aantal nummers ingestudeerd met leerlingen. De opbrengst van de dag – ruim 700
euro – wordt besteed aan nieuw materiaal
voor de kleuters.
Bij deze willen we graag De Vries scheepsbouw, JK Attractieverhuur, Denise Dans,
drumband Hallelujah, Eringa AV en alle ouders en andere vrijwilligers bedanken voor
hun inzet. Geweldig!

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
KORNWERDERZAND

Sluisweg 41
Vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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)

OVERLIJDEN

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de betreffende tandartspraktijk:
2, 3, 4 en 5 juni:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
9, 10 en 11 juni:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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 vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Those we love don’t go away
They walk beside us every day
Unseen, unheard but always near
Loved, missed and very dear
Bedroefd zijn wij nu onze zwager en oom

John P.T. Swan
is overleden.
Geliefde man van onze oudste zus
Rommie Swan - van Dijk.
Tijdens zijn lange ziekbed heeft zij hem
zeer liefdevol en bekwaam verpleegd.
Zorgzame vader en opa van hun
kinderen en kleinkinderen.
Met genegenheid denken wij aan hem.
		
		
		
		
		
		
		

Akkie en Jacob
Folkert en Theo
Durk en Hilly
Joke en Piet
Johan en Pietsy
Piet en Laura
Neven en nichten

Adres: R. Swan-van Dijk
40 Astwick Avenue
Hatfield/Herts
AL10 9LA Engeland

We hadden niet veel woorden nodig
We waren er voor elkaar
Je was onze lieve, dappere mama en
trotse oma. We zullen je heel erg
missen, maar we weten dat je nu weer
bij je grote liefde, bij onze papa, bent.

Henny Jonkman-van de Venis
✩ 19 augustus 1953 † 18 mei 2017
Oldebroek		Makkum
Sinds 1 oktober 1993 weduwe van
Erik Wim Jonkman.
Roy en Hayet
Erik
Edu
Davey en Pien
Miriam en Johan
Julia
Diesel
De begrafenis heeft op dinsdag
23 mei jl. plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres:
Tjalkstraat 32, 8754 AP Makkum.

Kerkdiensten
4 juni 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
11 juni 9.30 Van Doniakerk
Ds. K.H. Bogerd Wâlterswâld
Kerkdiensten Holle Poarte Zondag 4 juni Voorganger: Dhr. C. van Rijn Organist Dhr. J. Adema Soliste: Aletta Been zang
Kerkdiensten Holle Poarte Zondag 11 juni
Voorganger: Dhr. D. Tamminga Organiste
mevr. K. Reitsma m.m.v.Dhr. R. J. Postma
zang.

Agenda
Programma Kunstweekend “Makkum Art” op
2, 3 en 4 juni 2017. Iedere dag: 11.00 - 17.00
uur: Expositielocaties open; 11.00 - 17.00 uur:
Demonstratie en uitproberen van beeldhouwen, Tuin van der Bles, Turfmarkt 33; 13.00
en 15.30 uur: Afvaart authentieke platbodem,
Turfmarkt. Voor het totale programma en alle
actuele informatie kunt u terecht op de website www.makkumart.nl
Zondag 4 juni 1e Pinksterdag: Witmarsum
– Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang:
20.00 uur in de kantine van Mounewetter.
Zaterdag 10 juni: Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.

Zoekertjes
Te koop: Aluminium deckchair van het merk
‘Abbey Camp’. Nieuw, met alle kaartjes nog
aan de stoel bevestigd. Prijs 50,00 Euro,
winkelprijs 179,00 Euro.
Tel. 06-48690733
Gevonden: Op Hemelvaartsdag op de
Westerzeedijk (Caspar di Robles) te Harlingen
een jas. Waarschijnlijk van een mevrouw
uit Makkum.
Info: 0515-231511 of 06-51819526
Naadje los? Broek kapot of te lang? Scheur
in de jas? Reparaties en/of aanpassen tegen
een kleine vergoeding (want weggooien is
zonde). Bel Rieneke, 06-14413153, Witmarsum, en vraag naar de mogelijkheden!
Bedrijven van Makkum staan op
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Salon Lys Danique van Danielle Fuchter
Door Judith van Lavieren
Danielle Fuchter groeide op in het buitenland
en woonde lange tijd in het westen van het
land. De afgelopen vijf jaar had ze een salon
aan huis in Franeker. Sinds mei is ze met haar
salon Lys Danique gevestigd aan de Kerkstraat in Makkum, in het pand van Feddie de
Boer. De ruimte is smaakvol ingericht en haar
informatiebord staat bij de deur.
“Sinds vijf jaar doe ik het werk waar mijn hart
bij ligt. Wat ik doe wil ik graag goed doen, ik
heb de nodige trainingen gevolgd. Ik hou van
hard werken, maar ben ook een echte levensgenieter. Ik hoop hier wat moois op te bouwen, mijn bijdrage te leveren aan Makkum”,
zegt Danielle Fuchter.
De eerste indruk van Makkum is positief.
“Mensen lopen spontaan even binnen, stellen
vragen, er wordt gegroet op straat. Ook met
een aantal collega-ondernemers heb ik inmiddels kennisgemaakt. Parkeergelegenheid voor
de deur en allemaal mogelijkheden om een
bezoekje aan de salon te combineren met een
dagje uit.” Ook de vele toeristen die Makkum
bezoeken hoopt ze te mogen verwelkomen.
“Duitsers zijn vaak al bekend met de LPG Endermologie behandelingen die ik doe en met
Engels als moedertaal kan ik ook de Engelstalige gasten goed te woord staan”, aldus Danielle Fuchter.
Lys Danique is gespecialiseerd en gecertificeerd in LPG Endermologiebehandelingen
voor het lichaam en gelaat. Daarmee is ze
uniek in Friesland. LPG Endermologie werkt
onder andere tegen cellulite, verslapte huid,
plaatselijke vetophopingen, zware benen en
oedeemvorming en verbetert littekenweefsel.
“Tijd nemen voor klanten vind ik erg belangrijk. Ik werk op afspraak. Kennismaken, even
een gesprekje en een goede uitleg van de be-

handeling, een kopje thee zodat de klant zich
prettig voelt. Verschillende behandelingen
kunnen desgewenst gecombineerd worden en
het is ook mogelijk om een afspraak op dinsdag- of donderdagavond te maken.”
“Een voorbeeld van zo’n behandeling is de
zogenaamde Mud Experience. Die begint met
een soort peeling. Daarna volgt een massage
met warme olie met een heel klein beetje mod-

der. De olie wordt in de huid gemasseerd. Een
heerlijk ontspannende massage.”
“Tijdens de behandelingen kunnen mensen
niet binnenlopen, want dan wil ik mijn volledige aandacht aan de klant geven. Om toch de
mogelijkheid tot contact te bieden heb ik briefjes en envelopjes in de hal liggen. Die kunnen
in de box gedeponeerd worden en dan wordt
men teruggebeld.”
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Gezond & Vitaal

Aktie Kerkenwerk brengt € 7800 op

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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. 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

Door Sjirk Wijbenga
In tegenstelling tot andere activiteiten in en
rond Makkum trok de jaarlijkse Rommelmarkt
van Actie Kerkenwerk wel veel belangstelling.
Ruim 500 bezoekers namen op zaterdag 20
mei jl. een kijkje in Het Anker.
Om 9.00 uur werden de deuren geopend van
het Kerkelijk centrum. De kerk was afgeladen
met meubels, boeken, elektronica, servies,
kleding en noem maar op. Veel ging voor een
habbekrats de deur uit. Een in het oog springend hoekje met sieraardewerk trok veel bekijks. Tientallen kerkelijke en niet-kerkelijke
vrijwilligers hadden zich aangemeld om ondersteuning te verlenen.
De rommelmarkt is niet alleen om geld in te
zamelen voor de kerk en goede doelen. “It is
ek wichtich foar de grutte mate fan saamhoarichheid, vindt Martje Quarré, “It jout eltsenien
in goed gefoel om der by te wêzen”.
Velen vrijwilligers hebben zich door de jaren
heen een eigen plek verworven op de rommelmarkt. Martje: “Dat wolle we oan de iene kant
graach sa hâlden. Oan de oare kant realisearje
we ús dat we ek mei de fergrizing te krijen ha”.
Uiteraard kon er ook weer een gokje worden
gewaagd bij het Draaiend Rad. De bordjes
vlogen als zoete broodjes over de toonbank.
Bij het kopen van een entreekaartje maakte je
kans op een diner bon. Deze werd gewonnen
door fam. Van den Heuvel op de Holle Poarte.
Sponsoring voor deze dag is van groot belang. Martje: “We ha foaral in protte sponsoring fan de Makkumer Middenstân krigen. Dan

mei seker wol neamd wurde. Mar ek in protte
oare bedriuwen ha ús dit jier ta stipe west”.
De stichting MS werd dit jaar als goede doel
gekozen. De stichting stimuleert en financiert
wetenschappelijk onderzoek naar multiple
sclerose. Bauke de Vries wil eveneens de
stichting meer onder aandacht brengen. Hij
bereidt zich momenteel voor om op de fiets de
legendarische berg Mont Ventoux te beklimmen. Bauke zoekt sponsoren voor misschien
wel de grootste uitdaging in zijn leven.
Reitse Spanninga, (fan: Lekker ite mei Reitse)
hoorde van het goede doel en bood spontaan
aan om tijdens de rommelmark broodjes hamburger te verkopen.
Aan het einde van de dag werd de balans opgemaakt. Mede door de financiële resultaten,
het enthousiasme van de vele vrijwilligers en
een volledig nieuwe commissie van Aktie Kerkenwerk is de rommelmarkt voor volgend jaar
ongetwijfeld gewaarborgd.
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VanNuyen schenkt hoeden aan vrouwen van bemanning Makkumer Skûtsje

Door Judith van Lavieren
Toen het Makkumer Skûtsje vorig jaar kampioen werd beloofde Durkje Hoeksema van VanNuyen Hoeden de vrouwen van de bemanning dat zij
hen voor het volgende seizoen zou voorzien van hoeden. Op Hemelvaartsdag startte het seizoen voor het Makkumer Skûtsje in Lemmer en loste
Durkje haar belofte in. De afgelopen maanden gebruikte ze om de hoeden voor elk van de dames passend te maken. Ze hield bij de keuze voor een
passend hoofddeksel ook rekening met de roze outfit die de vrouwen van de bemanning tijdens de wedstrijden dragen. Op het strand van Lemmer
werden de hoeden aangeboden. Er werd een uitgebreide fotosessie gehouden. Hier hadden de dames alle tijd voor want de wedstrijd werd wegens
te weinig wind afgelast. Er werd geproost op een succesvol seizoen. “Met veel zon, zodat de hoeden vaak gedragen kunnen worden”, aldus Durkje.
Advertorial

Qualita Inspecties nieuw in Makkum
door Jetze Genee
Jasper van Dijk is in september 2015 gestart
met een zelfstandig inspectie en adviesbureau op het gebied van asbest, Qualita
Inspecties. Dat doet hij voor particulieren,
bedrijven en overheden. Als startend ondernemer heeft van Dijk veel aandacht besteed
aan een goede naam en een professionele
website; www.qualitainspecties.nl. Vanuit
kantoor in Makkum werkt Qualita Inspecties
aan een groeiende klantenkring in de regio
en daarbuiten.
Eigen bedrijf
Na een aantal jaar in loondienst gewerkt te
hebben bij verschillende asbest bureaus,
werkt het Makkumer bureau nu zelfstandig.
De motivatie om zelf te beginnen komt voort
uit misstanden uit de sector. ‘Men gaat vaak
gemakkelijk en laconiek om met asbest en
dat zag ik terug bij de bureaus waar ik voorheen werkte’. Ik hecht zeer aan accuraat en
deskundig onderzoek waarmee de klant volledig en goed geadviseerd wordt. Als zelfstandige kan ik meer tijd en energie steken in
een inspectie en het aanvullend advies dan
dat de grotere bureaus dat doen. Van Dijk
is hier helder in, asbest is en blijft een gevaarlijke en soms bedreigende grondstof die
tot 1993 volop werd verwerkt in woningen,
isolatiemateriaal en dakplaten. Bij Qualita
Inspecties draait het om eerlijke adviezen,
duidelijke rapporten en het voorkomen van
onnodige dure vervolg onderzoeken. Voor
de uitvoering van deze onderzoeken is het
bureau gecertificeerd.

Voor wie?
Heeft u te maken met asbest of vermoedt u
asbestverdachte materialen? Bij verbouw of
sloop aan woningen en objecten van vóór
1994 wordt er door de gemeente een asbestinventarisatie rapport gevraagd welke
nodig is voor de sloopmelding. Als SC-540
gecertificeerd
asbestinventarisatiebureau
mag Qualita Inspecties deze asbestinventarisaties uitvoeren. Dat doet het bureau voor
alle voorkomende asbestinventarisaties uit
van de meest uiteenlopende bouwwerken
en objecten.
Woningen en bedrijven
De doelgroep is breed zo blijkt. Asbest werd
lange tijd als een inerte stof (vrij van verval
door weer en wind) gebruikt in alle mogelijke
toepassingen. In woningen als isolatiemateriaal, vloerplaten, dorpels, schoorsteenisolatie en als isolatie rondom stroomkabels.
De meest bekende toepassing is die op daken. Voor asbestdaken geldt een verwijderingsplicht waarbij eigenaren vóór 2024 de
daken moeten vervangen.
Daar is nu nog een subsidie voor waarbij de
mogelijkheid geldt om zonnepanelen terug
te plaatsen.
Waarom?
Het veiligheidsrisico door de schadelijke
losse vezels is voor de meeste mensen wel
bekend. Minder bekend zijn de vele toepassingen zoals hierboven zijn benoemd. Gaat
u zelfstandig uw oudere woning renoveren, vloeren vervangen of denkt u aan het
vervangen van uw asbestdakplaten op uw

schuur? Houdt dan rekening met het risico
wat de losse vezels voor u betekent. Voor
een goede aanpak is een inspectie vooraf
van belang om aan te tonen of uw woning
‘besmet’ is zoals dat wordt genoemd. Dat
gevaar wordt enkel groter wanneer u de
asbesthoudende materialen gaat breken of
verwijderen.
Asbest in uw woning?
Wanneer u asbest wilt laten verwijderen kan
Qualita Inspecties u daar verder mee helpen.
Door samenwerkring met saneerders is het
mogelijk om vanaf de inspectie alle vervolgstappen en vergunningen voor de klant te
regelen. Een totale ontzorging dus. Daarnaast kan van Dijk u ook een advies geven
over een aan te kopen woning. Onder de
noemer verborgen gebreken kan asbestaanwezigheid vervelend uitpakken na aankoop.
Een asbestinventarisatie wordt meestal niet
meegenomen door een makelaar die het
huis te koop aan biedt. Naast particulieren
ziet van Dijk ook voor installatiebedrijven en
bouwbedrijven een taak hun personeel goed
te informeren over de aanwezige risico’s tijdens een klus.
Service en prijs
Qualita Inspecties staat garant voor een nette prijs en een accurate service en advies. In
vergelijking tot grotere bureaus, maar ook in
vergelijking met bijvoorbeeld het prijsniveau
in Noord Holland. De service en adviesgerichtheid ziet u terug in de keurige website:
http://qualitainspecties.nl/ of wanneer u Jasper een vraag stelt over misschien wel uw
eigen woning.
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Koornstra Netten Federatie Jeugd Kaatspartij
Zaterdag 20 mei om 13.00 begon deze Federatie D.e.l. Partij voor Welpen, Pupillen en
Schooljeugd. In totaal waren er 49 parturen.
In deze categorieën wordt er altijd in 2-tallen
gekaatst. Na een lange kaatsmiddag konden
de volgende prijzen worden uitgereikt:
Welpen: Winnaarsronde: 1e Prijs: Tymen Bijlsma (Bolsward) en Sander Zijlstra (Nijland). In
de finale heeft Tymen 24 x achter elkaar opgeslagen! (5/0 – 6/0). 2e Prijs: Jesse v.d. Wal
(Witmarsum) en Stijn Feenstra (Exmorra). 3e
Prijs: Niek Bijma (Arum) en Lieke Tuinier (Makkum). 3e Prijs: Stian Rinia (Arum) en Jan Friso
Anema (Arum)
Welpen: Verliezersronde: 1e prijs: Leon Smink
(Makkum) en Melle Talsma (Achlum). 2e Prijs:
Tymen v.d. Eems (Makkum) en Iris Haga (Bolsward)
Pupillenmeisjes: Winnaarsronde: 1e Prijs: Marije Kuiper (Allingawier) en Anna Tolsma (Exmorra). 2e prijs: Inge Blanke (Bolsward) en
Mari-ann Tolsma (Exmorra)
Pupillenmeisjes: Verliezersronde: 1e Prijs: Petra Brouwer (Arum) en Aukje Sieperda (Witmarsum)
Pupillenjongens: Winnaarsronde: 1e Prijs:
Clive v.d. Weerdt (Makkum) en Wessel Zijlstra
(Nijland). 2e Prijs: Menno Johnson (Kimswerd)
en Rogier Feenstra (Bolsward). 3e Prijs: Rin-

nert Tolsma (Arum) en Kevin Kamstra (Workum)
Pupillenjongens: Verliezersronde: 1e Prijs:
Luuk Zwaagstra (Makkum) en Jesse v.d. Heide
(Arum). 2e Prijs: Jari van Malsen (Makkum) en
Mark Okkema (Witmarsum)
Schoolmeisjes: Winnaarsronde: 1e Prijs: Noa
Elzinga (Bolsward) en Femke Folkerts (Bolsward). 2e Prijs: Anne Galama (Tjerkwerd) en
Emma Lok (Bolsward). 3e Prijs: Lieke v. Loon
(Makkum) en Eline v. Dijkhuizen (Nijland)
Schoolmeisjes: Verliezersronde: 1e Prijs:
Lisanne Leijenaar (Bolsward) en Meike
Breeuwsma (Schettens). 2e Prijs: Ilse Zwaagstra (Makkum) en Magriet v.d. Brug (Schettens)
Schooljongens: Winnaarsronde: 1e Prijs: Thom
Oostenveld (Gaast) en Jacco Tolsma (Exmorra). 2e Prijs: Dietmer Kuperus (Bolsward) en
Geale Veenje (Lollum). 3e Prijs: Yoram Elzinga
(Bolsward) en Iwan Boersma (Workum)
Schooljongens: Verliezersronde: 1e Prijs: Jari
Visser (Witmarsum) en Klaas Hibma (Witmarsum). 2e Prijs: Johannes Bouma (Lollum) en
Hendrik Kuiper (Allingawier)

Reserveer ook jouw moment (60 minuten)
lichaamsmassage voor slechts €45,Heerlijk ontspannen...relax...drukpunten
worden meegenomen en de energiebanen vrijgemaakt...warme olie...detoxing...relax...
jouw moment zodra je bij

binnenkomt.
Behandelingen op afspraak via 06-24304454.
Tot ziens Danielle

Dank aan onze sponsors van vandaag.
Koornstra Netten heeft de prijzen aangeboden en de kransen werden aangeboden door
Ziezo Mode.

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
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Café-Restaurant Beaufort Kaatspartij

Slagerij Attema Makkum
Aanvankelijk stond er zondag 14 mei jl. een
Dames- en een Herenklasse gepland, bij deze
vrije formatie partij voor 2-tallen. De herendeelname liet zeer te wensen over (slechts
twee 2-tallen) en zodoende kwam deze klasse
te vervallen. Mogelijk waren de ontknoping in
de Eredivisie en de race van Max hier debet
aan. De dames daarentegen hadden veel zin
in deze kaatspartij, zij konden dan ook in twee
poules van drie om 11.00 uur los. Dinerbonnen van Café-Rest. Beaufort waren smakelijke
prijzen om voor te strijden.
In poule A kaatsten Loes Attema en Rixt
v.d. Bles vandaag vliegend. Zij wonnen hun
beide partijen van resp. Evelien Schakel en
Caro Brouwer (5/4 – 6/0) en van Christina v.d.
Weerdt en Sarah Speerstra (5/2 – 6/4). Alle
dames gingen tot het uiterste. Helaas moest
Sarah opgeven met een blessure. Zij werd
vervangen door Kim Mollinga (uitgekaatst in

poule B).
In poule B waren Geertina Nota en Rowanne
Terpstra te sterk voor Kim Mollinga & Anna
Bosma en voor Rina Nota & Willemijn Jansen.
Beide partijen werden gewonnen met 5/1 –
6/4.
De beide poulewinnaars troffen elkaar in de
finale, die op een gegeven moment een merkwaardige aanblik van de telegraaf toonde(zie
foto), maar alles kwam toch nog goed voor
Geertina en Rowanne. Zij wonnen de kransen
door met degelijk opslagwerk en perkspel met
5/1 – 6/4 te winnen van Rixt en Loes.
Dank aan onze sponsor van vandaag Café-Rest. Beaufort, die dezelfde avond al de 2e
prijswinnaars mocht verwelkomen ! Natuurlijk
niet te vergeten ook veel dank aan onze trouwe toeschouwers, telegrafisten, kantinevrijwilligers Lena en Tinet en aan iedereen die heeft
meegeholpen bij het opruimen van het veld.

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Mooie afsluiting van het Friese Merenproject

Door Judith van Lavieren
Zaterdag 20 mei kwamen wethouder Maarten
Offinga en gedeputeerde Sander de Rouwe
naar Makkum. Het bezoek vormde de officiële
afsluiting in het kader van het Friese Merenproject.
In het masterplan voor Makkum werd aangegeven wat nodig was om meer watersporters
en toeristen naar Makkum te trekken en ze
daar langer te houden. Naar aanleiding van
het masterplan werden de ligplaatsen aan
de grote Zijlroede opgewaardeerd, Markt en
Plein heringericht, onderging de boulevard op
de Holle Poarte een metamorfose en werd de
verbindingsweg tussen Makkum en het strand
aantrekkelijker gemaakt door de kijkers van de
hand van kunstenaar Marco Käller.
Wethouder en gedeputeerde werden op de
boulevard verwelkomd door de grote blauwe
vogels van straattheateract De Blue Birds.
Offinga sprak de genodigden daarop toe
vanaf de vernieuwde boulevard. Hij noemde
het project een grote uitdaging en sprak zijn
waardering uit voor de inzet van ondernemers,
aannemers en Plaatselijk Belang en de steun
van de provincie. “Een groot compliment aan
ieder zijn bijdrage. Dit is een plek om te genieten, een prachtig visitekaartje voor toeristen
met nieuwe kansen voor ondernemers. Om in
vogeltermen te blijven: Laat de vogel niet over
het net vliegen, grijp je kans om dit te verzilveren.”
De Rouwe benadrukte ook de kansen voor het
gebied. “We staan nog maar aan het begin van

alle ontwikkelingen. Deze upgrade, maar ook
het beleefcentrum op de Afsluitdijk leidt tot
nieuwe investeringen. Bij dit project maar ook
in de toekomst zal de provincie zeker financieel gaan bijdragen.” “ Als Bolswarder kom
ik hier ook als “toerist” , want Makkum is het
buitenbad van Bolsward. Onlangs ben ik hier
met mijn strengste jury, mijn vrouw en kinderen, geweest voor een beoordeling”, lachte De
Rouwe. “Hun eindoordeel was ‘heel goed’. Ik
stel Mooi Makkum voor als nieuwe naam.”
Met het overhandigen van een schildje met het
wapen van de provincie was de laatste hande-

ling in het kader van het Friese Merenproject
een feit en werd het officieel afgesloten. Offinga gaf dit schildje door aan Plaatselijk Belang
die hier een passende plek voor zal zoeken.
“Ik hoop u hier nog vaak te zien met een glimlach op uw gezicht.”
De Rouwe en Offinga namen daarop plaats in
het treintje van Jeroen Kelderhuis. Marco Käller gaf onderweg een toelichting op zijn werk
langs de route. In het centrum van Makkum
sprak Offinga nog even kort en ging het gezelschap wat drinken op het terras van De
Zwaan.
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Turner Hylke de Jong pakt nationale titel
Door Sjirk Wijbenga

De KNGU, Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie, organiseerde zaterdag 20 mei

de Nederlandse turnkampioenschappen in
Amsterdam. De 15 jarige Hylke de Jong uit
Makkum veroverde in de 4de divisie de nationale titel. De jury beloonde Hylke op 6 onder-

delen met 67.000 punten. De onderdelen die
geturnd moesten worden zijn: Sprong, Ringen, Rek, Voltige, Vloer en Brug. De rekstok
is Hylke zijn favoriete onderdeel. Twee keer
in de week traint hij bij Stânfries in IJlst onder toezicht van zijn trainer Lieuwe Bergsma.
Hylke blijft bescheiden over zijn prestaties. Hoe
hij zijn toekomst ziet als turner? “Ik fyn turnen
hartstikke leuk en ik sjoch wol hoe fier as ik kom”.
Ondanks de successen blijft blessureleed Hylke niet bespaard. Hylke heeft momenteel last
van een Osgood-Schlatter knie. Dit manifesteert zich veel bij jongeren die snel groeien en
veel sporten. De plek onder de knie waar de
bovenbeenspier stevig aan het scheenbeen
vast zit is dan geïrriteerd. De klachten duren
meestal enkele maanden en gaan daarna
vanzelf weer over. Aanvankelijk kreeg Hylke
het advies om te stoppen met turnen. Dit was
voor hem geen optie en hij besloot een rustperiode in te lassen. En dat komt goed uit nu de
vakanties voor de deur staan.

Programma Kunstweekend “Makkum Art”
op 2, 3 en 4 juni 2017

Iedere dag
11.00 - 17.00 uur:
11.00 - 17.00 uur:
13.00 en 15.30 uur:

Expositielocaties open.
Demonstratie en uitproberen van beeldhouwen, Tuin van der Bles, Turfmarkt 33.
Afvaart authentieke platbodem, Turfmarkt .

Vrijdag 2 juni
Opgave voor workshop zilveren hanger maken, Kerkstraat 19, Makkum.
15.00 uur:
14.00 - 15.00 uur:
16.30 uur:

Schilderworkshop voor kinderen in de bibliotheek.
Optreden klassiek gelegenheidsensemble in de Doniakerk, Kerkeburen 37.
Officiële opening voor genodigden.

Zaterdag 3 juni
13.00, 15.30 en 17.00 uur:
13.00 uur en 15.30 uur:
14.00 uur:
13.00 uur:
15.00 uur:
15.30 uur:
17.00 - 18.00 uur:
20.00 uur:

Optredens van Shantykoor De Skúmkoppen op de haven en het plein.
Workshop zilveren hanger maken, Kerkstraat 19.
Creatieve workshop voor kinderen bij Speelsgoed op de Markt.
Workshop origami vouwen in de bibliotheek voor de jeugd tot en met 12 jaar.
Optreden van Frjemd Folk, in Kerkelijk Centrum het Anker.
Workshop origami vouwen in de bibliotheek voor de jeugd tot en met 12 jaar.
Optreden pianiste Kanako Inoue in het voormalige pand van
Koninklijke Tichelaar Makkum, Turfmarkt 65.
Literaire avond met Roeli Walraven in de bovenzaal van Hotel de prins.

Zondag 4 juni
11.00 - 17.00 uur:
13.00 uur en 15.30 uur:
15.30 uur:

Open atelier bij Van Nuyen Hoeden, Kerkstraat 25.
Workshop zilveren hanger maken, Kerkstraat 19.
Optreden Jiddische muziekgroep Samoosara in de Doniakerk, Kerkeburen 37.

Voor alle actuele informatie kunt u terecht op de website www.makkumart.nl
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Meer wandelaars dan vorig jaar tijdens Avondvierdaagse

Door Judith van Lavieren
Er deden dit jaar 286 wandelaars mee aan
de door gymnastiekvereniging DES georganiseerde avondvierdaagse. Dat waren er iets
meer dan vorig jaar. Van 15 tot en met 18 mei
werd er iedere avond gestart bij het MFC.
Dankzij sponsoring van de Jumbo en Bas Zijp
was er elke avond wat lekkers tijdens de pauzemomenten bij de stempelposten. Dankzij
de inzet van vrijwilligers van DES en de ver-

keersregelaars verliep het wandelevenement
zonder problemen. Op woensdag was het
warm, ’s avonds gaf de thermometer nog 28
graden aan. Dankzij de medewerking van de
Makkumer brandweer werden de wandelaars
niet té warm. De brandweerlieden maakten
hun naam als spuitgasten helemaal waar en
bezorgden de deelnemers veel waterpret.
Op donderdagavond werd er gefinisht bij het
MFC. De wandelaars werden met een muzikale erehaag, gevormd door drumband en korps
van Hallelujah, verwelkomd op het feestelijk

versierde parkeerterrein. Hier stonden vele ouders, grootouders en andere belangstellenden
de deelnemers op te wachten. Bij de ijscokar
van Kelderhuis kon men genieten van een lekker ijsje. Ondanks dreigende luchten bleef het
droog. Aan het eind van de avondvierdaagse
komt dan de beloning: de medaille. Die was
er dit jaar in een nieuwe uitvoering met een
prachtig kleurig lint.
Onderweg zijn veel leuke foto’s gemaakt. Deze
zijn te bekijken op Avond4daagse-Makkum.nl

De Eerlijkheid wordt afhaalpunt van de Streekboer
Door Judith van Lavieren
Elders in Friesland is de Streekboer al een
groot succes. Bij de Streekboer gaat het om
eerlijke producten van boeren uit je eigen
streek. Via de webshop www.destreekboer.nl
kunnen producten rechtstreeks bij boeren uit
de buurt besteld worden. Doordat de boeren
en voedselmakers iedere week hun producten
op de site zetten kun je boodschappen doen
bij alle streekboeren tegelijk.
De Eerlijkheid Natuurvoeding is afhaalpunt
geworden voor de regio Sneek. “Bestellen
(voor donderdag 10 uur) en betalen gaat via
de site. Online kun je nu dus ook Makkum kiezen als plaats om je bestelling af te halen. Op
vrijdag tussen 17.00 en 17.30 uur kunnen de
producten afgehaald worden bij de Eerlijkheid.
Er is een gevarieerd aanbod van groente en
fruit, vlees, zuivel en plantjes”, vertelt Pleuny
Blanksma van de Eerlijkheid.
“Daarnaast krijg ik op woensdag groente en
fruit geleverd van de natuurtuin het Hummelhus. Op dinsdag krijg ik groente en fruit dat
niet lokaal geproduceerd wordt.”
De eerste klanten hebben inmiddels besteld
via de streekboer en de reacties zijn positief.
“Men vindt de producten redelijk geprijsd en
het belangrijkste: men vindt ze erg lekker!”, aldus Pleuny Blanksma.
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TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

