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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1376 - 9 februari 2011

www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Karakteristieke, gezellige, goed onderhouden woning, 
rustig gelegen in centrum met o.a. 3 slaapkamers, 

tuin met achterom, 70 m² eigen grond.
Vraagprijs € 138.500,- k.k.

Makkum, Slotmakersstraat 4

Taxicentrale van der Bles en Koudum Tours nu ook in Sneek

Makkum/Sneek - Het is alweer 30 jaar geleden 
dat Taxicentrale van der Bles is gestart in Makkum 
als eenmansbedrijf met 1 taxi. Inmiddels is Van 
der Bles als personenvervoerder een begrip in de 
regio Makkum, Bolsward, Wommels, Workum, 
Koudum en wijde omgeving. Van der Bles ziet 
kans haar werkgebied wederom uit te breiden, 
doordat haar collega taxi Zuid West Friesland 
niet meer actief is in Sneek. Vanaf 9 februari 2011 
is Taxicentrale van der Bles en Koudum Tours 
ook gevestigd aan de Zeilmakerstraat 25 te Sneek. 
Door deze uitbreiding ziet Van der Bles haar 
personeelsbestand van 40 naar 60 chauffeurs 
groeien, wat in tijden van een schaarste op de 
arbeidsmarkt erg  bijzonder is.

U kunt bij Taxicentrale van der Bles welke al jaren 
in bezit is van het Taxi Keurmerk o.a. terecht 

voor het zittend ziekenvervoer (via diverse zorg-
verzekeraars) en voor het WMO-vervoer (wet maat-
schappelijke ondersteuning) in de hele gemeente 
Súdwest Fryslân. Ook voor uw zakenrelatie en/
of directievervoer in een Chrysler of het nieuwste 
type Mercedes kunt u bij Van der Bles terecht. 
Bij Van der Bles bent u op het juiste adres voor 
het vervoer van grote gezelschappen. Sinds twee 
jaar is het touringcarbedrijf Koudum Tours over-
genomen en kunt u bij Van der Bles een passend 
vervoermiddel huren. 
Taxicentrale van der Bles en Koudum Tours een 
veelzijdig bedrijf dat de ontwikkelingen in de taxi- 
en touringcarbranche nauwlettend in de gaten 
houdt en inspeelt op de behoefte van de klant door 
middel van service en klantvriendelijkheid. Voor 
meer informatie of vragen bel: 0515-232222 / 
572222.
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donderdag 10 februari
Makkum – Kerk. Centrum “Het Anker” 14.00 uur 
Lezing door de heer Wil Grond uit Hemelum over 
‘Natuur en Cultuur in Friesland’, organisatie 
ouderenbonden PCOB en KBO

vrijdag 11 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 15.00 uur
Sjoelen in het restaurant

zaterdag 12 februari
Gaast – Dorpshuis ‘De Fûke’ 20.00 uur
Competitie klaverjassen

dinsdag 15 februari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust Klaverjassen 
14.00 uur in het restaurant

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke 
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en 
schilderijen. 

Jousterpermolen – Tussen Parrega en Tjerkwerd 
geopend elke woensdag van 13.00-15.00 uur. Bij 
wind malend te zien

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden, 
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit 
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel. 0515-579323 
www.gerritwijngaarden.nl

* het niet alleen in oktober hoeft? wij vinden dat 
 het ook in februari kan
 
* feestje voor jong en oud met bier,braadworst, 
 gluhwein, varken aan ‘t spit en beenhammetjes 
 niet duur hoeven te zijn
 
* u als Makkumer en  bekenden in ‘lederhosen 
 of dirndl’ kunt bewonderen, iedereen welkom 
 is in de tent op het Plein op 19 februari vanaf 
 16.00 uur
 
* welkom namens Biljartdames de Stoten 
 en heren van ús Fiskhok

Kerkdiensten   
zondag 13 februari               

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser

K.C. “Het Anker” 
19.00 uur Jeugddienst wordt grotendeels verzorgd 
door cabaretier Ruurd Walinga

R.K. kerk zaterdag 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 br.P.v.Hyum, Kollumerzwaag

Doopsgezinde Gemeente dienst te Makkum 
10.30 uur zr. T. Huijing-Zijlstra              

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend een 
huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek. (via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Dentwork, Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345                                               
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen  

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda

Uit eigen regio

Uit eigen regio

Enige kennisgeving
 

De Heer is mijn herder,‘t is al wat ik heb.
 

 
Na een leven geleefd te hebben op zijn geheel 
eigen wijze, is na een kortstondig ziekbed vredig 
ingeslapen
 

Caspert Frederik 
Petit dit de la Roche

 
* 28 januari 1955  4 februari 2011
   Zutphen    Gaast
 
 Zutphen: J.C.F. Petit dit de la Roche
 
 Rotterdam: Henk en Anneke
 
 Deventer: Jolande en Rob
    Teun
 
De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 10 februari om 13.30 uur in de kerk 
te Gaast, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.
 
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.
 
Correspondentieadres: Kanaalstraat 6
 8601 GA Sneek

            FRITS
Altijd onderweg, als
Zelfbenoemd kunstenaar.
Altijd anders dan de anderen,
Daar denken wij nog lang over na.
Jouw eigen “ijzeren boeket”
Op de witte kist markeert jouw laatste vertrek.

          Goede reis,
          Melchior en Annelies

Lieve mensen,

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken.
Voor de vele bloemen, kaarten en ezoek, 
die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf 
in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.

Nelly Zwart - van Dijk

Makkum, februari 2011
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Bij inbraak flatscreens 
gestolen
Makkum – Bij een inbraak in recreatiewoningen 
in het vakantiepark aan de Suderseewei zijn ver-
schillende inbraken gepleegd. Men kwam het 
vorige weekend de woningen binnen door het 
forceren van ramen. Daarbij werden flatscreens 
weggenomen. Een 62 jarige man uit Makkum 
heeft namens het park aangifte gedaan.

Rijbewijs ingevorderd en 
proces-verbaal
Cornwerd – De politie heeft vrijdagmiddag om 
14.13 uur op de A7 het rijbewijs ingevorderd van 
een 47-jarige man uit Amsterdam. Agenten zagen 
de man twee auto’s rechts inhalen, waarbij hij met 
een snelheid van 169 kilometer per uur reed waar 
120 kilometer toegestaan is. Naast de invordering 
werd proces-verbaal opgemaakt.

Schoon zand 
voor surfstrand
Kornwerderzand – Hierbij wil ik nog even 
reageren op een artikel uit de belboei van eind 
december 2010. Hierin stond een artikel over 
schoon zand voor surfstrand bij Kornwerderzand. 
In dit artikel werd met nadruk gesteld dat er 
schoon zand gestort was. Ik weet niet wat men 
hier onder schoon zand verstaat, maar in mijn 
ogen bevat schoon zand geen autobanden e.d., 
stinkt het geen uur in de wind en lijkt het niet op 
smerige slib. En hier spelen van de zomer weer 
kinderen met emmers en schepjes! Ik zou er nog 
geen hond laten zwemmen! Bedankt voor dit 
“schone” zand zo schrijft een bewoner van 
Kornwerderzand.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Gezinspudding, 450 ml.....................................................1.39

Bij aankoop van 500 gram kaas
Luxe Waxinelichthouder gratis

Ardenner Boterhamworst.................per pakje 25 cent korting
De Ruyter Chocoladevlokken Melk of Puur, 300 gram..............1.49

Bij aankoop van een TOP Q 250 gram Rookworst
500 gram Split- of Groene Erwten van HAK voor maar 69 cent

TOP Q Toiletpapier Wit, 12 rol...........................................voor 3.49

Everyday Chocolade tablet 2x 200 gram Puur....................voor 2.25
                                         2x 200 gram Melk..................voor 2.29
                                         2x 200 gram Melk/Noot.........voor 2.59

Aanbiedingen geldig van do. 10/2 t.e.m. wo. 16/2

Profiteer van 10 t/m 12 februari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Entrecôte
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Pampaschijf
100 gram 1,40
Vers uit de grill

Gesneden Varkensrollade
100 gram 1,49
Maaltijd van de week

Chili Concarne
400 gram 3,99

Zaterdag vanaf 16.00 uur op het Plein te Makkum
Duibe Braadworst + Broodje / Verse Speenvarken van de Grill + Broodje / Oerhammetje

Kom ook naar het FebruariFest op het Plein te Makkum



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 9 februari 2011

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

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

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

Commissie bezwaarschriften Súdwest Fryslân

Contactgegevens ouderenadviseur Wûnseradiel gewijzigd

Sneek – Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Súdwest Fryslân heeft 
op 11 januari 2011 besloten de leden van de 
commissie voor bezwaarschriften voorlopig te 
benoemen. Deze commissie adviseert het gemeente-
bestuur over bezwaarschriften, die in het kader van 
de Algemene Wet Bestuursrecht bij de gemeente 
zijn ingediend.

Bezwaarschrift opsturen
U kunt een bezwaarschrift toesturen wanneer de 
gemeente een besluit heeft genomen en u het 
hier niet mee eens bent. Uw bezwaarschrift komt 
dan terecht bij de onafhankelijke commissie 
bezwaarschriften. Meestal nodigt de commissie 
u uit om nader uit te leggen waarom u bezwaar 
maakt. Daarna geeft de commissie een advies 

aan de gemeente over uw bezwaar en neemt de 
gemeente een besluit.

Sociale kamer
De algemene kamer beoordeelt alle bezwaar-
schriften behalve bezwaarschriften over gemeente-
lijke belastingen. De sociale kamer adviseert 
over de bezwaren op sociale regelgeving in de 
gemeenten Súdwest Fryslân, Littenseradiel, 
Gaasterlân-Sleat en Lemsterland.

Samenstelling
De commissie bezwaarschriften bestaat uit twee 
kamers, de algemene kamer en de sociale kamer. 
Elke kamer bestaat uit zes leden waaronder de voor-
zitter. Secretarissen: mevrouw Annefrouk Hornstra, 
de heer Nanne de Jong, mevrouw Jamila Ennour.

Witmarsum - Sinds 1 januari 2011 zijn de 
gemeenten Bolsward en Wûnseradiel opgeheven 
en opgegaan in de nieuwe gemeente Súdwest 
Fryslân. Hierdoor zijn de contactgegevens van 
de ouderenadviseur in de regio Wûnseradiel 
veranderd:

regio Wûnseradiel
Spreekuur ouderenadviseur (Foekje Kurpershoek)
Dinsdags van 9:00-10:30 uur
Telefoonnummer: 0515 489340
Email: f.kurpershoek@gemeentesudwestfryslan.nl 

Voorheen kon u tijdens dit spreekuur ook inlopen. 
Omdat er in het voormalige gemeentehuis in 

Witmarsum geen gemeenteloket gevestigd is, is 
dat niet (meer) mogelijk. Wenst u een bezoek te 
brengen aan de ouderenadviseur, neemt u dan 
eerst telefonisch contact op. Zo komt u niet voor 
de dichte deur.

regio Bolsward
Spreekuur ouderenwerker (Margriet Groenveld) 
Maandags van 9:00-10:00 uur
Spreekuur ouderenadviseur (Foekje Kurpershoek) 
Donderdags van 13:30-15:00 uur
Telefoonnummer: 0515 576507
Email: ouderenwerk25@zonnet.nl
Voor de regio Bolsward blijven de contactgegevens 
ongewijzigd:

Cabaretier Ruurd Walinga zondag in k.c. “Het Anker”

Rop Janze “Ben ik in Beeld?”

Makkum – Cabaretier Ruurd Walinga uit 
Leeuwarden verzorgt op zondagavond 13 februari 
in “Het Anker” aan de Kerkeburen 17 met zijn stuk 
‘Plantaardig en diervriendelijk’ de kerkdienst. 
Het gratis toegankelijke programma begint om 
19.00 uur. 

In zijn stuk ‘Plantaardig en diervriendelijk’ gaat 
het over de schoonheid van de natuur, maar ook 
over de wreedheid en de complexheid daarvan. 
En het gaat over uiterlijk, hoe we overkomen. In 
tegenstelling tot zijn andere negen shows betrekt 
de cabaretier nu veel het publiek bij zijn show. 
Zo krijgen enkele mensen een gratis schoonheids-
behandeling en schakelt Walinga het publiek erg 

vermakelijk in om van zijn oude natuur af te 
komen. Ook probeert de cabaretier troost te zoeken 
bij zijn toehoorders als hij onaangenaam wordt 
getroffen door de wreedheid van de natuur, dan 
wel het leven. Er komt zelfs een knuffelark van 
Noach (of was het Job?) op de proppen.  Ondanks 
de zware thematiek (de zin van het lijden) is 
Plantaardig en diervriendelijk een erg luchtig 
programma waarbij volop gelachen wordt. Net 
als de andere tien programma’s van Walinga komt 
de bijbelse boodschap weer op een originele 
wijze aan de orde. Het programma is erg geschikt 
voor gelovigen, randkerkelijken en niet-gelovigen 
en voor jong en oud. De show krijgt op het eind 
een opzienbarende wending. 

Makkum - Cabaretier Rop Janze neemt een stapel 
uiteenlopende illustraties, tekeningen, schilderijen 
en beelden mee. De kinderen kiezen welk beeld 
hun het meest aanspreekt. Natuurlijk is Rop 
nieuwsgierig naar het waarom van de keuze en 
vraagt aan de kinderen wat zij er bij fantaseren. 
Vervolgens vertelt, zingt, grapt of rapt Rob het 
verhaal achter het beeld.
We worden omringd door beeldtaal: verkeers-
borden, waarschuwingen op flessen met schoon-
maakmiddelen en het mannetje of vrouwtje op 
de WC-deur. Maar soms zijn die beelden zo 

onduidelijk. En welk beeld valt het meeste op? 
En beeld je eens in dat je zelf een stripfiguur 
bent. Onbeperkte mogelijkheden. Dan valt de 
werkelijkheid wel eens tegen. En Rob is soms 
best wel eens jaloers op al die illustrators die zo 
mooi kunnen tekenen. Rops ouders en vriendjes 
zien nooit meteen wat hij heeft getekend.

Kom ook zaterdag 19 februari naar K.C. “Het 
Anker”, (Buren 17) Makkum, om 15.00 uur.
Entree: kinderen van leden € 4,-, kinderen van 
niet leden € 5,- Kaartverkoop: bij de kassa.
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Culturele start met mega HafaBra concerten Súdwest Fryslân 

Makkum - Het afscheid van maar liefst 5 
gemeenten en een warm welkom voor de nieuwe 
fusiegemeente Súdwest Fryslân. Met deze instel-
ling werden er op zaterdag 5 februari tegelijkertijd 
3 concerten gegeven op drie verschillende locaties. 
Een van die concerten was zaterdag te bewonderen 
in het Multifunctionele Centrum Maggenheim te 
Makkum. De andere concerten werden gegeven 
in Workum en Sneek. De muziek werd deze avond 
ten gehore gebracht door een waar megaorkest 
dat samengesteld is uit 30 muziekverenigingen die 
Súdwest Fryslân rijk is. Een waar megaorkest 
dat een gepaste openingsmars speelt om het feest 
te starten. Het is zeker bijzonder om dit gelegen-
heidsorkest hier te zien zitten. Het bestaat maar 
liefst uit 250 muzikanten. Het is een waar genoe-
gen. Zoveel enthousiaste muzikanten bij elkaar. 
Cultuur genoeg in Súdwest Fryalân. Muziek 
verbindt mensen en dat merk je op zo’n avond. 
Daar zou je in moeten investeren, toch? Het is nu 
hopen dat de nieuwe gemeente die aspiraties 
heeft en waarmaakt. 

In het programma zitten een aantal hoogtepunten, 

zoals cornetsolist Johan Krul. Voor een volle 
zaal speelt hij op niveau Treble Conterto van 
componist Ted Huggens, wat ook door het 
publiek gewaardeerd wordt met een groots 
applaus. Een première was Pierius Magnus. Een 
indrukwekkend muziekstuk, wat speciaal voor 
deze gelegenheid gecomponeerd is door Jan de 
Haan. Gebaseerd op het leven van ‘onze’ Grutte 
Pier. Een kleurvol muziekstuk wat tot verbeelding 
spreekt. Ook Gurbe Douwstra mocht niet ont-
breken. Met zijn bekende Friese liederen brengt 
hij, onder begeleiding van het orkest, sfeer in de 
zaal en nodigt het publiek uit tot interactie. 
Iedereen kent immers het lied ‘Friezen lit jim 
gean’. Met een licht en gevarieerd programma is 
er plezier voor jong en oud. De complimenten 
aan de muziekverenigingen die aan dit evenement 
hun medewerking hebben verleend. Een waardig 
afscheid en sfeervol welkomstgeschenk voor de 
nieuwe gemeente Súdwest Fryslân. Dat is hoe je 
deze avond zou kunnen omschrijven. Maar, ook 
u weet: Afscheid nemen bestaat niet.

Lourens Adema

Israël-avonden
Makkum – Vanavond 9 februari, houdt de heer 
A. v.d. Haagen uit Den Helder, de 2e van een 
serie lezingen met als onderwerp ”Israël... wat zegt 
de bijbel hierover?” Deze avond wordt gehouden 
in de Baptistenkerk, Cynthia Lenigestraat 10. 
Aanvang 19.30 uur en duurt tot ± 21.30 uur. Er 
is gelegenheid tot het stellen van vragen in de 
pauze is er koffie/thee. 

De volgende data zijn, d.v. 23 februari en 9 maart. 
Mocht u willen komen, maar heeft u geen ver-
voer, belt u een van onderstaande nummers. U 
bent van harte uitgenodigd! Tot ziens!

Namens de Baptistengemeente, K. Bakker, tel. 
0515-233032 of D. Tamminga, tel. 0515-231618.



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 9 februari 2011
Met NUT in voorjaarsvakantie knutselen met “De Lapjeskat”

Makkum - In de voorjaarsvakantie gaat Judith 
van Lavieren voor het Nut twee workshops ver-
zorgen met haar knutselclub “De Lapjeskat”. De 
workshops zijn geschikt voor kinderen van 8 tot 
en met 12 jaar die het leuk vinden om te knutselen.

Workshop 1: Ontwerp en maak je eigen knuffel
De kinderen maken zelf een ontwerp voor een 
knuffel en zoeken een stof uit. De knuffel wordt in 
elkaar gezet en opgevuld en krijgt tenslotte een 
eigen gezicht m.b.v. kralen, vilt, knopen, linten 
enz. Deze workshop wordt gegeven op dinsdag 
22 februari van 13.30 tot 15.30 uur aan de 
Slotmakersstraat 24 te Makkum

Workshop 2: Een pomponbeest maken
De kinderen leren hoe ze een pompon kunnen 
maken. De kinderen kunnen kiezen uit verschil-
lende kleuren en garens. Ze leren hoe je de
pompon effen, gestreept of gespikkeld krijgt en 
hoe je er een grappig beestje van kan maken. 
Deze workshop wordt gegeven op woensdag 23 
februari van 13.30 tot 15.30 uur aan de 
Slotmakersstraat 24 te Makkum

Voor deze workshops kun je je opgeven via de 
site van het Nut: www.nutmakkum.nl. Je krijgt 
dan nog bericht.

eigen fotoeigen foto

Sport en spel voor senioren

Snertpreek in het Kasteeltje “Makkum op een berg?”

Makkum - Speciaal voor mensen vanaf 55 jaar 
wordt er onder deskundige begeleiding sport en 
spel beoefend in Bolsward, Makkum en Pingjum. 
De sport en spellessen zijn speciaal voor mensen 
die niet of onvoldoende bewegen. De gemeente 
Súdwest Fryslân doet mee aan de impuls Nationaal 
Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Het NASB 
heeft als doel om mensen (meer) te laten bewegen. 
De gemeente Súdwest Fryslân ondersteunt dan 
ook deze sport- en spelgroepen voor senioren.

Bewegen heeft vele voordelen, 
want door bewegen:
- voel je je fitter, gezonder en ontspannen
- blijven je botten en spieren sterk
- vertraag je het ontstaan van ziekten
- vertraagt het dementieproces

- voorkom je valongelukken
- krijg je meer sociale contacten

Maar bewegen is vooral leuk en ook om samen 
te doen! In Makkum (dinsdagmiddag) , Bolsward 
(maandag en donderdagmiddag) en Pingjum 
(vrijdagavond) zijn de sport en spelgroepen actief. 

Als u mee wilt doen, een keer wilt proberen of 
meer informatie wilt hebben, kunt u contact 
opnemen met:
Bolsward: gymnastiekvereniging Hanzestad,
06-20408206, gvhanzestad@gmail.com
Makkum: gymnastiekvereniging DES, 
0515-232145, bijlsmamakkum@home.nl
Pingjum: gymnastiekvereniging DIO, 
0517-850774, houkje_akker@hotmail.com

Makkum - Op zaterdag 12 februari a.s. is er de 
snertpreek, om 17.00 uur in de Vermaning. Hoe-
wel bergklimmen niet voor alle Makkumers een 
dagelijkse bezigheid is, kunnen we u verzekeren 
dat de weg naar boven een makkelijke weg is. 
Het licht staat deze middag centraal, samen moet 
het mogelijk zijn om heel veel licht te maken, hoe 
meer aanwezigen hoe meer licht. Daarom durven 

we het ook aan u uit te nodigen aanwezig te zijn bij 
deze snertpreek met Franse slag. Du pain, du vin, 
du… We horen een bijzonder verhaal. Het gaat 
over licht, maar verder kunnen we daar nog niets 
over zeggen. Er is muziek en we maken muziek. 
Kortom dit wil je niet missen. Kom naar de Franse 
sferen in het kasteeltje en laat je verrassen door de 
sfeer en ambiance. U bent van harte uitgenodigd
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

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

Filmpremière Makkumerwaard 2009-2010 trekt record drukte
Makkum - Vrijdagavond 4 februari organiseerde 
Vogelwacht Makkum eo haar jaarlijkse filmavond. 
Ruim 90 bezoekers, een recordaantal sinds jaren, 
kwamen af op de première van de nieuwe film van 
Henry Spruyt. Spruyt heeft weer een prachtige 
film weten te produceren waarin de 4 jaargetijden 
door de ogen van de waardbewoners van dichtbij 
gefilmd zijn. De aanwezigen in de volle boven-
zaal genoten van haarscherpe beelden van alle 
bekende flora en fauna die op en in dit prachtige 
natuurgebied voorkomen. Door het gebruik van 
een schuiltent weet Spruyt opnames te maken 
van zeer dichtbij. Een enorme klus waar vele 
uren vrijwillig werk in gaan zitten, maar dat is 
voor Spruyt geen bezwaar om dit werk al 40 jaar 
te verrichten! De maker heeft tevens voor een 
duidelijke en inhoudelijke ondertekst gezorgd. 
Zeer leerzaam voor de meesten en herkenbaar 
voor anderen die regelmatig de waard bezoeken. 

De waard bezoeken? Dat is toch verboden toegang? 
Vogelwacht Makkum geeft aan dat de natuur-
gebieden Makkumer Noord- en Zuidwaard 
inderdaad gesloten zijn voor publiek. Maar de 
Middenwaard, het gebied tussen de Marina 
Jachthaven en de oude vuilstort is open voor 
wandelaars. Maak hier gerust gebruik van en 
kom dan misschien oog in oog met de elegante 
grote zilverreiger, een familie reeën, de drukke 
oeverzwaluwen tijdens het broedseizoen of de 

vele eendensoorten nabij de duikers onder de 
weg naar het strand door. Henry Spruyt bena-
drukte dat het los laten lopen van honden in dit 
gebied niet gewenst is door het verstorende 
effect. Makkum heeft prachtige natuur en dat 
heeft deze film meer dan waar gemaakt. 

Wilt u de beelden nog eens terug zien of heeft u 
deze avond gemist? In de bibliotheek Makkum 
is de DVD te huur. Vogelwacht Makkum zorgde 
voor een ruime pauze waarin vragen gesteld 
konden worden aan de maker en loten verkocht 
werden voor de verloting. Na een roerige ver-
loting met enkele streepjes en dubbele streepjes, 
wit en geel of geel en witte loten bleken de 2 
hoofdprijzen wonderlijk genoeg gevallen op 
loten van de heer Weerstra. Hij was zo sportief om 
de 2e hoofdprijs opnieuw in de verloting te doen 
waardoor bezoekers uit Witmarsum voldaan aan 
de winderige terugreis konden beginnen. Na af-
loop zijn er 5 nieuwe leden bijgekomen voor 
onze wacht. 

Wilt u het werk van de wacht ook steunen dan 
kan dat voor maar € 5, - per jaar. Contact en 
informatie via Jetze Genee, Lieuwkemastraat 63 
of kom langs op onze jaarvergadering van 23 
februari ook in de Prins te Makkum.

Vogelwacht Makkum eo. 

“Hippe Fûgel” tweede hands kinder-kledingwinkel
Witmarsum – Er is per 1 januari een tweedehands 
kinder(merk)kledingwinkel “Hippe Fûgel” op de 
van Aylvaweg 59 in het mooie Witmarsum. Het 
is de bedoeling dat u als inwoner van Witmarsum 
e.o. kleding op een doordeweekse avond brengt. 
U kunt op de woensdagmiddag en zaterdagmiddag 
kijken of er iets voor uw kind bij zit. Graag wil ik 
hierbij de inwoners van Witmarsum o.a. vragen 
om nette, hippe, vlotte kinder(merk) kleding langs 
te brengen. Na verkoop is 40% van de opbrengst 
voor u. Ook ben ik op zoek naar mensen die zelf 
creatief zijn en spullen maken (kettingen, zeep-

kettingen, feestslingers, vlaggetjes, kaarten, etc.) 
Deze spullen zou ik ook graag aan willen bieden. 
Bij vragen kunt u gerust mailen, zegt Sandra v.d. 
Witte, Van Aylvaweg 59, 8748 CG Witmarsum 
KvK: 51542722. E-mail: gvandewitte@hetnet.nl

* Graag de kleding langsbrengen in een goed 
gesloten plastic tas met daarop uw naam, adres 
+ telefoonnummer en evt. mailadres. Kleding 
die niet geschikt is voor de winkel kan binnen 1 
week worden opgehaald of gaat anders naar een 
goed doel.

Frieslands natuur en cultuur
Makkum – Lezing door Wil Grond uit Hemelum. 
De heer Grond is technicus / veldbioloog die een 
verhaal verzorgd over Frieslands natuur en cul-
tuur. We krijgen een kijkje in het stoomtijdperk 
van ongeveer 1910, oude klederdrachten, de Schotse 
Vier, wilde zwanen in Fryslân, oude stinzen en 
landhuizen en niet te vergeten de echter wilde 

tulp in het veld. De lezing is georganiseerd door 
de ouderenbonden PCOB en KBO uit Wûnseradiel 
en is deels in het Fries. 

Tenslotte u als 55-plussers bent dus allen van 
harte welkom. Op maandag 14 maart om 14.00 
uur in het Kerk. Centrum “Het Anker”.
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FLEUROP BLOEMEN MET EEN BOODSCHAP

CACHAREL CADEAUTJE
BIJ EEN VALENTIJNSBOEKET!

zolang de voorraad strekt

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 Makkum

Tel: 0515-231990
www.blooemen.nl - info@blooemen.nl
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* Zoals men vorige week al in de Belboei heeft kunnen lezen, is men op de BSO op de Voorn druk 
bezig met het breien van mutsjes voor pasgeboren baby’s in India. Inmiddels zijn al een aantal mutsjes 
gebreid door vrienden, oma’s en leidsters van de bso. De actie loop tot eind van deze maand en men 
is nog steeds volle goede moed om een flink aantal mutsjes naar de organisatie ‘Save the Childeren’ 
op te kunnen sturen. Van de kant van de bso zegt men: Missie geslaagd, doel bereikt! En dan deze week 
de bijbehorende foto!

Nieuw en kleurig schoolplein voor openbare basisschool 
It Iepen Stee
Makkum - It Iepen Stee krijgt een nieuw, kleurig 
en veilig schoolplein. De ouders, de school en de 
gemeente werken samen aan dit nieuwe school-
plein. Bij de start van het schooljaar 2009-2010 
is door enkele ouders een schoolpleincommissie 
gevormd. Die commissie is erin geslaagd om via 
acties op school, subsidies en fondsenwerving 
voldoende geld bij elkaar te sparen voor een 
grote opknapbeurt. 

Dit voorjaar wordt het schoolplein voorzien van 
mooie en uitnodigende speeltoestellen. Bij de keuze 
van de speeltoestellen is gekeken naar de alle leef-
tijdsgroepen. Zo komen er voor de kleuters een 
nieuwe glijbaan en een prachtig klimdier en kunnen 
oudere kinderen hun energie onder andere kwijt 
in de pannakooi (voetbal). Alle kinderen kunnen 

straks op een veilige en leerzame wijze spelen 
op het schoolplein. In overleg met de gemeente 
is een mooi ontwerp gemaakt voor al het groen 
op het schoolplein en in de tuin. Er komen nieuwe 
bomen en struiken rondom de school, deze zullen 
in het voorjaar worden geplant. Wanneer dit alles 
gereed is, komt er om het gebouw weer een hek. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. 
Voordat men kan gaan bouwen, zijn eerst een aan-
tal oude bomen en struiken weggehaald en wordt 
de grond nu klaargemaakt voor de nieuwe speel-
toestellen en het nieuwe groen. Komende tijd zal 
iedereen die langs It Iepen Stee loopt, fietst of 
rijd dan ook langzaam maar zeker een metamor-
fose plaats zien vinden met als resultaat een school-
plein waar kinderen met plezier zullen spelen.

Makkum - De Stichting it Fryske Berneboek en 
Bibliotheekservice Fryslân starten met een nieuw 
initiatief. In maart beginnen twee verschillende 
cursussen voor mensen die graag willen voorlezen. 
Zoiets is dankbaar werk, want alle kinderen vinden 
voorlezen prachtig. Bovendien is voorlezen erg 
belangrijk voor de ontwikkeling van taal en fan-
tasie van het jonge kind. Het project wordt steun 
door Stichting Lezen. Omdat de vraag naar Fries-
talige voorleesprogramma’s groter wordt, is er 
behoefte aan meer voorlezers, die dat vrijwilligers-
werk ook graag goed willen doen. Zodoende 
ontstond het idee om gratis een korte cursus aan 
te bieden. Dat geeft bekwame voorlezers bovendien 
de mogelijkheid om hun ervaring -met diverse van 
praktische tips- over te dragen op een nieuwe 
generatie voorlezers. De voorleescursus Nije Fryske 
Foarlêzers kan gevolgd worden door ouders, opa’s, 
oma’s,  leerkrachten, leidsters van peuterspeelzalen, 

pabo-studenten, bibliotheekmedewerkers enz. 
Mensen die zich als vrijwilliger een paar keer in 
het jaar beschikbaar stellen om voor te gelezen 
kunnen gratis aan de cursus deelnemen. Een 
oproep om in actie te komen gaat natuurlijk altijd 
in overleg en er is bovendien een vergoeding 
beschikbaar. De cursus bestaat uit twee bijeen-
komsten. Er kan gekozen worden uit voorlezen voor 
2 tot 6 jarigen en voor 6 tot 12 jarigen. Cursisten 
heb de gelegenheid om de bijeenkomsten op 
middag of op avond te volgen. De cursussen 
beginnen op 8 maart en worden gehouden in de 
bibliotheken van Gorredijk, Wommels, Sneek en 
Burgum. 

Meer informatie over het programma en de data 
staat in het foldertje, dat in alle bibliotheken ligt. 
Via www.itfryskeberneboek.nl kunnen belangstel-
lenden zich aanmelden of bij j.bottema@tresoar.nl. 

Campagne voor nieuwe lezers
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Miranda Venema overtuigend Fries kampioen L2 dressuur

eigen fotoeigen foto

* Miranda met Tjalbert 460

Pingjum - Miranda Venema uit Pingjum Fries 
Kampioen L2 dressuur! Het afgelopen weekend 
werden de Friese Kampioenschappen in Sneek 
gehouden. Miranda was met 2 Friese dekhengsten 
geselecteerd in de klasse L2. Als eerste moest ze 
met Take 455 starten waarmee ze een nette proef 
reed en een prima score behaalde van 62.83%. 
Vervolgens startte Miranda met Tjalbert 460 en 

reden een fantastische proef, dit werd door de 
jury’s dan ook beloond met een score van 65,85%. 
Met deze score werden Miranda en Tjalbert 460, 
overtuigend Fries kampioen. Miranda mag met 
Tjalbert 460 deelnemen aan de Nederlandse 
kampioenschappen in Wanroy. Miranda en Take 
455 werden 3e, wat een uitstekende prestatie is.

Makkum niet langs QVC
Makkum - Na 2 uitoverwinningen op rij is 
Makkum er afgelopen zaterdag niet in geslaagd 
het laaggeklasseerde QVC naar een nederlaag te 
spelen. Ondanks een veldoverwicht gedurende het 
grootste deel van de wedstrijd slaagde de ploeg 
van trainer Hylke Schrale er niet in keeper Huitema 
van de gasten te verschalken. De wedstrijd werd 
gespeeld onder zeer moeilijke omstandigheden. 
Door de harde westerstorm was goed voetbal 
nagenoeg onmogelijk. 

Ondanks de lastige omstandigheden en het ont-
breken van de geschorste centrumspits Daniël 
Kleiterp kwam de thuisploeg net als een week 
eerder goed uit de startblokken. Binnen de 
minuut was het Lennart Adema die van afstand 
de kwaliteiten van keeper Huitema op de proef 
stelde. Uit de toegekende corner was het spits 
Menno Bijlsma die de hoek voor het uitzoeken 
had maar recht in de handen van Huitema kopte. 
Zowel in de eerste als tweede helft zouden nog 
een flink aantal kleine en grote kansen volgen. 
Daarbij had Makkum niet al teveel van de tegen-
stander te duchten. De mannen van trainer Wieger 
Sinnema probeerden er daar waar het kon wel uit 
te komen maar slaagden er tegen de degelijke 
verdediging van Makkum niet of nauwelijks in 
enig gevaar te stichten. Gedurende de hele wed-
strijd hoefde doelman Theo Nota slechts twee-
maal handelend op te treden. De beste kans voor 
Makkum in de eerste helft was vlak voor rust 
voor Jesse Adema. Na een prachtige steekbal 

‘buitenkantje links’ van Lennart Adema schoot 
de snelle linksbuiten net voorlangs. 

Ook in het eerste deel van de tweede helft kreeg 
Makkum, nu spelend met de stormachtige wind 
in de rug, nog een aantal prima mogelijkheden de 
wedstrijd open te breken. Al in de tweede minuut 
moest keeper Huitema van de Quick Valken 
Combinatie al zijn kwaliteiten aanspreken op een 
vlammend schot vanaf de rand van de zestien-
meter. Nadat Makkum ook in de fase hierna nog 
een aantal hele en halve kansen miste -de beste 
was voor Bijlsma die na een scherp aangesneden 
voorzet net naast kopte- ging het steeds gehaaster 
en onzorgvuldiger spelen. Met twee wissels pro-
beerde trainer Schrale nog een beslissing te for-
ceren maar dat lukte niet. QVC bleef in de slotfase 
redelijk eenvoudig overeind en begroette na 90 
minuten met vreugde het eindsignaal van de goed 
leidende scheidsrechter Drewes uit Leeuwarden. 
Een winstpuntje in de strijd tegen degradatie 
voor de ploeg uit Stavoren, duur puntverlies 
voor Makkum in de strijd om de derde plaats. 

Aanstaande zaterdag speelt Makkum wederom 
een thuiswedstrijd. Op sportpark ‘De Braak’ is 
het dan gastheer van Oudehaske dat zaterdag 
met 4-1 won van Bolswardia. Volgens trainer Loet 
Boot van Bolswardia overigens tegen alle ver-
houdingen in. “Wij de kansen, zij de doelpunten” 
aldus het wekelijkse commentaar van de 
Bolswarder trainer.
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V.V. Makkum
zaterdag 12 februari
15.00 uur Makkum 1 - Oudehaske 1

oefenwedstrijd
12.30 uur Makkum 2 - Sc Berlikum 2
10.30 uur Makkum C1 - Jv Bolsward C1

NeVoBo
vrijdag 11 februari
20.15 uur Makkum DS 2 - S.v. De Walde DS 1
20.15 uur Makkum MA 1 - Staveren A1 jo A 1

De volleybaldames van Makkum 1 inmiddels 
alweer drie winnende wedstrijden erop hebben 
zitten. De dames hebben tegen SVW met 3-1 
gewonnen en tegen Kwiek ook met 3-1. Tegen 
Covos hebben de Makkummer dames met 4-0 
gewonnen. Het gaat goed met de volleybal-
dames en zijn dan ook de koplopers. Donderdag 
spelen de dames tegen Ureterp. 

TE KOOP

Kofstraat 27
MAKKUM

Tussenwoning met 
diepe, zonnige tuin, 
4 slaapkamers en 

berging.

Vraagprijs:
€ 145.000,00 k.k.

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 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen

Voetbalprogramma

MFC Maggenheim

Wist u dat...

Colofon

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Gebruikte hometrainer € 20.-, tel. 06-30715064

Kinder-/wandelwagen met extra’s (Knorr), lucht-
banden, handgreep verstelbaar in hoogte, kleur 
d.blauw/d.groen/beige, weinig gebruikt, prijs 
n.o.t.k., tel. 06-28361207

Kinderzitje voor achterop de fiets € 15.-; Nieuwe 
electr. Heggenschaar € 50.-; Diverse/interieur 
onderdelen van Sirocco auto, tel. 06-43023470

Al enkele weken is onze Cyperse kater roep-
naam “panter” zoek, Botterstraat 74, Makkum, 
tel. 06-28590395

 
Een goudkleurig montuur heren bril, bij aantreffen 
heel graag bellen met tel. 0515-232256

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

VERLOREN

VERMIST

Zoekertje
Jaarlijks driebanden toernooi met 45 biljarters
Jan Huisman winnaar in de A klasse

Makkum – Op 11 januari werd gestart met het 
jaarlijks Driebanden toernooi, op drie verschil-
lende lokaties, Hotel De Prins, Café restaurant 
De Zwaan en Café/Bar De Belboei. Er waren 
dit jaar 45 deelnemers, t.w. 20 in de A klasse, 15 
in de B klasse en 10 in de C klasse. Iedereen 
speelde tweemaal en de beste vijf uit de poules 
gingen door naar de finale. Er volgden 3 span-
nende finales op zondag 16 januari en rond de 
klok van 20.00 uur konden de prijzen worden 
uitgereikt.

De regie was in handen van Ruda Bergsma, zij 
bedankte de sponsors Rich Hack, Sietze Bouma, 
Piet Tiersma, Bloemmagazijn Van der Woude en 
Ben en Hanneke Hhuiskens.

De uitslagen A klasse: punten / gem.
1e. Jan Huisman  9 / 0.478
2e. Koert Oostenveld 6 / 0.478
3e. Hidde Lemstra 6 / 0.460
4e. Tjeerd Pietersma  0 / 0.333
5e. Erwin Nauta 0 / 0.269

B klasse:
1e. Jan Nadema  9 / 0.352
2e. Wiebren v.d Weerdt  9 / 0.348
3e. Sjoerdtje de Jong  3 / 0.261
4e. Piet Tiersma  3 / 0.223
5e. Johannes Lenters 3 / 0.202

C klasse  
1e. Lando Lemstra 6 / 0.266
2e. Ellen van Hijum 6 / 0.205
3e. Gerrie Krikke   3 / 0.179
4e. Jurien Verbiest  3 / 0.165
5e. Klaas Koornstra 3 / 0.157

Hoogste serie voorrondes:
A klasse Theo Adema 6 pnt
B klasse Theo van Malsen 4 pnt
C klasse Anglque, Elske en Gerrie 3 pnt

Kortste partij:
Finale A - Koert Oostenveld 11 beurten / 1.09
Finale B – Wiebren v.d. Weerdt 18 beurten / 0.50
Finale C – Landon Lemstra 13 beurten / 0.54

eigen fotoeigen foto

Damnieuws OKK
 
Makkum - De laatste tijd heeft OKK weinig van 
zich laten horen, maar er is wel degelijk gedamd. 
En enthousiast gedamd. Zowel onderling als tegen 
andere clubs. OKK doet mee aan de bekerwedstrijden 
in de Zuid-Westhoek dambond en de eerste wedstrijd 
is door OKK met 5-3 gewonnen. Een goed begin dus. 
Er doen acht clubs aan mee. Wie verliest valt af. In de 
gewone competitie tegen de andere damverenigingen 
in de Zuid-Westhoek doet OKK het ook goed. Drie 
gespeeld, een gewonnen, een verloren en een remise. 
Vooral de laatste wedstrijd, die tegen IJlst was heel 
spannend: een partij gewonnen, een partij verloren en 
liefst zes partijen eindigden in remise. Ook hebben 
we weer de jaarlijkse onderlinge sneldamwedstrijd 
gehouden. Bij sneldammen krijg je maar tien minuten 
denktijd en dan moet de partij uit zijn. De uitslagen 
bij sneldammen zijn vaak  heel verrassend.
De uitslag: 
1. H.van As  12 
2. G.Mensonides 11
3. S.Tilstra 10
4. C.Kooistra  7
5.  Joh.Rinia  6
6.  Sj.Mensonides  5
7.  A.van Schaick  5
8.  I.Werkhoven  2

* Een volgende keer komt er meer over de onder-
linge competitie en de uitslagen.

* Gezien in Makkum bij een middenstander door onze fotograaf.
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