
Informatiebord 
geplaatst bij 
oorlogsmonument

Jettie en Henk 
50 jaar getrouwd                        

Gymgroep 
‘Op ‘e Nij Fit’ 
bestaat 25 jaar
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Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

De ZuidWester!u d este

Hij is er weer onze GRATIS woningkrant 
De ZuidWester!

Niet gekregen? Wij sturen 'm graag toe.

Herdenking gevallenen Tweede Wereldoorlog

Makkum - Vorige week woensdagavond 4 mei 
j.l. zijn evenals elders in vele andere plaatsen 
in ons land, de gevallenen van de Tweede 
Wereld-oorlog herdacht. Ook dit jaar bestond 
hiervoor in Makkum een flinke belangstelling. 
Om 19.00 uur was het verzamelpunt op de 
Ds.L. Touwenlaan ter hoogte van de St. Martinus-
school. De stoet vertrok naar het monument 
aan de Buren, voorafgegaan door de harmonie 
Hallelujah en drumband met omfloerste trom. 
Bij het monument werden kransen en bloemen 
gelegd. De stille tocht werd voortgezet naar de 
begraafplaats van de Van Doniakerk, waar ook 
bloemen en kransen werden gelegd bij de 
graven van de verzets-mensen en burgerslacht-
offers, en bij de graven van de Nederlandse 
geheimagenten en van de bemanning van o.a. 
RAF / RCAF. Op de begraafplaats hield de 
heer Jan Altenburg, directeur van de basis-
school Sint Martinus een korte toespraak, 
namens de drie basisscholen in Makkum. 
Mark de Witte, van de cbs ‘De Ark’ las het 
gedicht voor van ‘Vrijheid op straat’. Na het 
trompet-signaal “Taptoe” volgende vanaf klok-
slag acht uur 2 minuten stilte. Na het spelen 
van de Volksliederen werd de plechtigheid 
beëindigd op de begraafplaats.

Het Comité Dodenherdenking Makkum betrekt 
de jongeren bij de herdenkingen, o.a. via de 
basisscholen en de Scouting. Twee leden van 
scoutinggroep Burdine stonden met brandende 
fakkels bij het Monument en meerdere leden 
markeerden de garven met brandende fakkels.  
De drie basisscholen besteden er aandacht aan  
in hun lessen en zij adopteerden samen het 
Vrijheidsmonument aan de Buren, waar zij 
jaarlijkse een krans leggen. In het kader van het 
landelijke project “Adopteer een Monument” 
is de RK basisschool Sint Martinus sinds 2006 
tevens verbonden aan de herdenkingsplaquette 
op het Vallaat, onthuld in 1980 en herinnerd 
aan de Gebroeders Aart en Thijmen van den 
Berg en de Fersetsgroep, Droppingsloech en 
Hangploech. Op de route en bij de krans-
legging zorgde harmonieorkest en drumband 
Hallelujah voor de begeleiding met koraal en 
marsmuziek.

In Kornwerderzand begon de Dodenherdenking 
om zes uur, ongeveer 150 belangstellenden 
waren hierbij aanwezig. Bij de herdenking 
waren militaire vertegenwoordigers en bestuur-
ders, alsmede ook veel schoolkinderen.
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zondag 15 mei
Makkum – Kaatsland 10.00 uur 
Albert Rinia partij: Off. K.N.K.B. schooljongens 
del. A/B + verliezersronde

Nieuwe expositie in de Nynke Pleats te Piaam.Een 
expositie van Geartsje Suierveld-Kramer uit Tzum-
marum met pentekeningen, aquarellen en gedichten. 
Deze expositie is tot 5 juni te bezichtigen op vrijdag 
vanaf 17 uur en op zaterdag en zondag vanaf 11 uur.

* Wat valt er in Makkum allemaal te beleven op 
 het gebied van beauty, trends, mode en design? 
 Dat kun je op 29 mei ontdekken! Kijk voor 
 meer informatie op www.lifestylemakkum.nl

* De Avondvierdaagse Makkum gelopen wordt 
 van 23-27 mei a.s.

Hartweek 2011 
een groot succes
Makkum - De totale opbrengst van de  Hartstichting-
collecte van Makkum e.o. heeft een prachtig resultaat 
behaald van € 1942,78. Idsegahuizum haalde € 125,- 
op en Piaam € 58,20 Cornwerd en Kornwerderzand 
had welgeteld € 59,33 in de bus. Met aftrek van alle 
kosten is een totaal van € 1892,78 overgemaakt aan 
de Nederlandse Hartstichting. Alle collectanten: 
Tige tank!

Aly Wijbenga & Truus Kerpel

Invordering rijbewijs met 
166 km over de Weersterwei
Wons – De politie heeft zondag rond 16.00 uur het 
rijbewijs ingevorderd van een 23-jarige inwoner van 
Bolsward. Tijdens een snelheidscontrole met de laser 
zagen agenten dat de bestuurder op de Weersterwei 
met een snelheid reed van 166 kilometer waar 80 
kilometer toe is gestaan. Naast de invordering van 
zijn rijbewijs is ook de motor van de 23-jarige in 
beslag genomen. Tegen de verdachte is proces-
verbaal opgemaakt.

Oud papier
Makkum – Zaterdag 14 mei wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging 
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers. 
Hiermee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart. Het 
verzoek is om het papier goed gebundeld in dozen aan 
de weg te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipper-
straat ter hoogte van de tennisbaan en kaatsveld.

Kerkdiensten zondag 15 mei
Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen

R.K. parochie (zaterdag 14 mei)
19.00 uur pastoor van der Wal

Baptisten Gemeente Workum/Makkum
9.30 uur br. D. Tamminga

Doopsgezinde gemeente dienst  te Workum
10.00 uur ds. C. Nijkamp

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

Gezondheidscentrum Makkum      
tel. 0515-231770

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 Van Asperen Tandheelkunde, 
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353                                            
- 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

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum

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 in eigen regio

Wist u dat...

Samen met elkaar verweven.
Samen de rest van ons leven.

Vandaag, op 11 mei 2011, geven

Thomas en Marije
elkaar het Ja-woord.

Thomas en Marije Groeneveld
Bleekstraat 4

8754 CL Makkum

Deze jongeman wordt 12 mei
Abraham!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter...........................................1.39
Grillworst.....................................per pakje 25 cent korting
Asperges, AAA kwaliteit............................................dagprijs
Slagers Achterham..............................................................1.59
Gerookte Zalm, 100 gram..............................................nu 2.29
Honig Aspergesoep, per pak........................................79 cent
Galia Meloen........................................................per stuk 1.79

Uit Blom's Slagerij
Kookworst, per stuk 100 gram.........................................nu 1.-

Everyday WC Papier, 2 laags en 6 rol...........................nu 1.95
Everyday Keukenrol, pak à 4 stuks....................................1.49

Aanbiedingen geldig van do. 12/5 t.e.m. wo. 18/5

Profiteer van 12 t/m 14 mei
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Entrecôte
100 gram 1,80
Varkensvleesvoordeel

Gemarineerde Speklapjes
100 gram 0,95
250 gram Leverworst
+ gratis Zure Bom    
Vers voorgegrild

Zeeuws Spek
100 gram 1,40
Specialiteit van de week

Asperge Filet
100 gram 1,45

K&M Yachtbuilders 
verkoopt voorontwerp 
voor nieuwe Bestevaer 53ST

Makkum – Met de eerste Bestevaer 53ST van 
Gerard Dijkstra zelf, is in 2003 duidelijk een 
trend gezet. Deze week kan K&M Yachtbuilders 
namelijk melden dat ze een voorontwerp voor 
een nieuwe Bestevaer 53ST heeft verkocht. De 
eigenaar heeft al uitgesproken zeker dit jaar nog 
te gaan willen bouwen, en daarmee komt de 
teller op 6 Bestevaers van 53 voet met een stijl-
steven (ST).  In totaal zijn er straks 13 Bestevaer 
ST's aan het rondvaren. De grootte varieert van 
45 tot 56 voet. Tijdens een werfbezoek in Makkum 
heeft de eigenaar meerdere schepen kunnen be-
kijken, en zijn wensen kunnen het beste worden 
toegepast in een Bestevaer 53ST. Een diepe, 
veilige kuip, pilot house en water ballast systeem 
zag hij op de meeste schepen, en dit zijn toepas-
singen die hij zelf ook wil hebben aan boord. 
'Tijdens het zeilen wordt het comfort aan boord 
zo'n stuk hoger, dat die opties voor mij eigenlijk 
onmisbaar zijn. En ook de mogelijkheid om met 
een helmstok te varen sprak me gelijk aan. Het 
is een stukje nostalgie wat het oproept, maar ook 
het directe sturen en het gevoel met het schip 
vindt ik erg belangrijk.' Het vaargebied zal in 
eerste instantie voornamelijk Noord-Duitsland, 
Scandinavië en Groot Brittannië zijn, maar de 
wens om langere reizen te maken is aanwezig. 
En dat is voor de Bestevaer 53ST zeker geen 
probleem.
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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                  

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.

Informatiebord geplaatst bij oorlogsmonument

Makkum – Onlangs is bij het monument aan de 
Buren een tekstbord geplaatst. Het bord geeft voor-
bijgangers informatie over het monument, maar 
vooral ook waarom het hier in 1952 geplaatst is. 
Het Comité Dodenherdenking Makkum hoopt hier-
mee de inwoners en bezoekers van Makkum nog 
meer bewust te maken van de gebeurtenissen in het 
dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog en de slacht-
offers die hierbij zijn gevallen voor onze vrijheid. 
Voor veel Makkumers is de betekenis van het monu-
ment en de namen die erop vermeld staan meer dan 
duidelijk. De gebeurtenissen tijdens de oorlog staan 
bij menigeen nog steeds in het geheugen gegrift. 
Jongere generaties, mensen die nieuw in Makkum 
zijn komen wonen en toeristen zijn vaak niet op de 
hoogte en konden deze informatie ter plekke niet 
vinden. 

Op het tekstbord wordt verteld over Makkum in de 

Tweede Wereldoorlog en de activiteiten van het 
verzet. Naar voren komt hoe de mannen genoemd 
op het monument zijn omgekomen. Tevens wordt 
er verwezen naar de oorlogsgraven op het kerkhof 
bij de Van Doniakerk. Om aan de uitstraling van het 
monument geen afbreuk te doen is het bordje op 
een statief achter de muur geplaatst en is bij betreden 
goed voor iedereen te lezen.   
 
Het informatiebord is gefinancierd door Plaatselijk 
Belang, NUT-fondsbeheer, Ondernemers Vereniging, 
Vereniging van bedrijven en Stichting ‘Oud’ 
Maggenheim. Het Comité Dodenherdenking Makkum 
bestaat uit afgevaardigden van v/h Stichting ’40-’45, 
Koninginnevereniging, Plaatselijk Belang, Muziek-
vereniging Hallelujah, Oecumenisch overleg, Scouting 
Burdine en de drie plaatselijke basisscholen die 
tevens het monument hebben geadopteerd. Kijk voor 
meer info op: www.4en5mei.nl/herdenken/makkum

Orgelconcert Jan Sterenberg in de Van Doniakerk

Makkum – In het teken van de feestelijkheden 
werden er werken uitgevoerd van o.a. G.F. Händel, 
W.A.Mozart, Th. Dubois, J. Zwart, P. Post en C. Kee. 
Jan Sterenberg studeerde aan de Muziek Pedago-
gische Akademie te Leeuwarden en behaalde daar 
de akte B-orgel en de akte A-piano. Aan de Streek-
muziekschool Fryslân Súdwest was hij docent 
orgel/piano van 1972 tot 2002. Sterenberg geeft 
regelmatig orgelconcerten en geeft privélessen 
orgel en piano. Verder bijscholingscursussen over 

onderwerpen die met orgel  of orgelspel te maken 
hebben. In de Van  Doniakerk is hij organist van de 
PKN gemeente. Er werden werken gespeeld van 
verschillende componisten van 1685 tot 1997. 
Ondermeer variaties over “Willem van Nassau”, 
“Erbarm’ Dich mein, o Herre Gott”, de van Jan Zwart 
“Gelukkig is het Land”. En improvisaties over oud-
nederlandse volksliederen, en van C. Kee “Merck 
toch hoe sterck”. De ongeveer dertig bezoekers 
hebben een uur genoten van het orgelconcert. 
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Jettie en Henk 50 jaar getrouwd                        troch Sjirk Wijbenga   

Makkum  - Op 27 april jl. werd in de Prins de 
gouden bruiloft gevierd van Jettie Hogenboom en 
Henk de Hoop. Twee Makkumers pur sang die 
geboren en getogen zijn in Makkum en die nog 
steeds in het oude vissersdorpje wonen. 

Henk werd geboren in 1939. Vader had een bakkerij 
in de Kerkstraat. Als kind moest Henk al vroeg 
meewerken in de bakkerij. Urenlang kan hij over 
die tijd vertellen. “Moast net tinke dat ik klaai oer 
dy tiid. Mar we moasten altiten en we wisten ek net 
better. Nei skoalletiid stie de fyts mei de bakkers-
koer klear en moast ik sutelje. Ien kear wie it sok 
striemin waar en ik moast op ‘e fyts nei de Mar. By 
de leanbrêge bin ik weromgongen. Doe moast heit 
jûns noch troch it minne waar. Letter seach er it ek 
yn en sei der tsjin my, hoe koe ik dy fuortstjoere”. 
In die jaren telde Makkum 11 bakkers. De concur-
rentie was groot maar er was ook onderling begrip 
voor elkaar. Vader raakte 16 weken in het ziekenhuis 
en de collega bakkers namen het bakken over. De 
ene bakte de broden de andere de koeken zodat de 
familie door de tijd kon. Het noodlot trof de familie 
toen Henk zijn moeder op 30 jarige leeftijd stierf. 
Vader zou later hertrouwen. Na de lagere school bleef 
Henk thuis werken en volgde ‘s avonds de bakkers-
school. Toen hij zijn militaire dienstplicht wou gaan 
vervullen stak vader daar een stokje voor. Vader 
kampte met een kwakkelende gezondheid en zijn 
zoon was hard nodig in de bakkerij. Om de overheid 
daarvan te overtuigen werd alles uit de kast gehaald 
en uiteindelijk de burgemeester van Wûnseradiel 
succesvol ingeschakeld. Met tegenzin bleef Henk 
thuis en zag, wat hij graag had willen doen, aan zijn 
neus voorbij gaan. Hoe ironisch kan het zijn.

Jettie is een oorlogskind uit 1942. Vader Andries had 
op het Vallaat een smederij. Evenals bij Henk werd 
er bij Jettie thuis ook van jongs af aan geleerd de 
handen uit de mouwen steken. Toch ging ze na de 
lagere school met tegenzin naar de huishoudschool. 
“Dat fûn ik hielendal neat. Ik wit noch wol dat ik 
by it striken sitte moast en dat foldie my net. Dus ik 
gong moai stean. En dat ha ik witten”. Jettie en 
Henk kregen verkering toen ze beide bij bakkerij 
Dijkstra werkten. Henk in de bakkerij en Jettie op 
de inpakafdeling. “Skarrelje neam ik it mar. It wie 
ek wolris út en dan koe Henk it net altiten rjocht 
sette dat ik ek wolris in oaren hie”. 

Maar de twee zochten elkaar steeds weer op en in 1961, 
Jettie was 19 en Henk 23, zijn ze getrouwd. Om in 
de kerk te trouwen moest er eerst wel even schuld-

belijdenis worden gedaan voor het “Sanhedrin” 
(Kerkeraad). Doch de liefde was de basis voor het 
huwelijk en nu na 50 jaar kunnen beide met een 
dikke knipoog terugzien op die periode. “Fan ús mem 
moast ik yn in mantelpakje trouwe mar dat woe ik 
perfoarst net. En der is doe in troujurk foar my makke”. 
Een huis was er nog niet voor het kersverse echtpaar 
en de eerste tijd werd er geslapen bij de ouders van 
Henk. Jettie zorgde in haar ouderlijk huis voor de 
dagelijkse gang van zaken en Henk maakte soms 
80 uren per week bij de bakker. Tijd voor elkaar was 
er nauwelijks. Totdat er een woning vrij kwam in de 
Slotmakersstraat. Ze betaalden 4 gulden huur per 
week en waren eindelijk samen. Henk bleef nog 
jarenlang trouw aan het bakkersvak en heeft bij 
verscheidene werkgevers gewerkt. Hij was niet zo 
veel thuis. De kinderen Boudina, Franciska en Jelle 
werden opgevoed door Jettie. “Ik siet bij de platte-
lânsfroulju en dan moast Henk in jûn oppasse. Dat 
fûnen de bern prachtich want heit lei dochs te sliepen 
op ‘e bank. Dan koenen se lekker let op bêd, no”.  
Zo gleed de tijd aan hun voorbij. De kinderen groeiden 
op, Jetty kreeg een baan bij de thuiszorg en Henk 
werd chauffeur bij taxicentrale van der Bles. Zo nu 
en dan wordt er een reisje naar Zwitserland onder-
nomen want daar woont dochter Franciska met haar 
gezin. Beide zijn stapeldol met de kleinkinderen. 
En juist zij hadden na het feest in de Prins een grote 
verrassing voor pake en beppe in petto. Toen Jettie 
en Henk ’s avonds laat naar bed wilden gaan vonden 
ze een slaapkamer vol met ballonnen.                          

Huwelijksjubileum betekenis
Iedereen kent wel de betekenis van een zilveren en 
gouden huwelijk, maar weet iedereen ook wanneer 
er sprake is van een houten, robijnen of een sma-
ragden bruiloft? Deze kalender zal jullie even op 
weg helpen.
1 jaar: katoenen bruiloft, 2 jaar: papieren bruiloft, 
3 jaar: tarwe bruiloft, 4 jaar: lederen bruiloft, 5 jaar: 
houten bruiloft, 6½ jaar: blikken bruiloft, 7 jaar: 
nikkelen bruiloft, 8 jaar: bronzen bruiloft, 9 jaar: 
ijzeren bruiloft, 10 jaar: tinnen bruiloft, 11 jaar: 
stalen bruilof, 12½ jaar: koperen bruiloft, 13 jaar: 
vermiljoenen bruiloft, 14 jaar: ivoren bruiloft, 
15 jaar: porseleinen bruiloft, 20 jaar: kristallen 
bruiloft, 25 jaar: zilveren bruiloft, 30 jaar: parelen 
bruiloft, 35 jaar: koralen bruiloft, 40 jaar: robijnen 
bruiloft, 45 jaar: saffieren bruiloft, 50 jaar: gouden 
bruiloft,  55 jaar: smaragden bruiloft, 60 jaar: 
diamanten bruiloft, 65 jaar: briljanten bruiloft, 70 jaar: 
platina bruiloft, 75 jaar: radium bruiloft, 80 jaar: 
eiken bruiloft .   

* Jettie en Henk even terug op het “Zonnehoekje” achter de Prins waar het 50 jaar geleden begon.



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 11 mei 2011

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Renault Twingo
02-2002, km 36688, Zwart, Automaat, 
Airco, Leer, Cv + Afstandbediening, 

Elektrische Ramen, Radio cd, 

Prijs € 3250
info@autobedrijfkamstra.nl    www.autobedrijfkamstra.nl 

 In- en verkoop van auto’s 
 Reparatie en onderhoud 
 Apk (klaar) 
 Ruitreparatie en vervanging 
 Banden en velgen 
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe 
 en gebruikte onderdelen

In mei leggen alle vogels 
een ei!!!
Allingawier - Kom gezellig de hele maand mei 
naar Aldfaers Erf in Allingawier, om samen met 
je vriendjes en vriendinnetjes, broer of /en zus 
eieren te schilderen. Kijk hoe onze ganzen van een 
ei naar piepkuiken veranderen in mooie ganzen. 
Overal zie je nieuw leven, de schapen hebben 
lammetjes, en in de speel-kinderboerderij hebben 
de muizen kleintjes!!!. Dus wil je een leuke dag, 
ook voor papa, mama en opa, oma, kom dan naar 
de speelboerderij in ons museumdorp Allingawier. 

Concert Witmarsum 
en Makkum
Witmarsum/Makkum - Op dinsdagavond 24 mei 
is er een concert van het Valley Trio in de Koepel-
kerk te Witmarsum. Uitvoerende zijn drie jonge 
Amerikaanse klassieke musici. Zij spelen piano, 
viool en altviool en twee van hen zingen. 
Aanvang 20.00 uur. Op zaterdagavond 28 mei 
a.s. wordt dit concert uitgevoerd in de Vermaning, 
Tuinstraat 16 te Makkum. Aanvang eveneens om 
20.00 uur. 

Amerikaanse musici komen naar Fryslân
In de laatste week van mei 2011 komen drie 
Ameri-kaanse doopsgezinden van Zwitserse af-
komst naar Fryslân. Zij maken een rondtoer door 
onze provincie en zullen in totaal 10  klassieke 
concerten houden. Op één na allemaal in de 
plaatselijke doopsgezinden kerken (Vermaningen). 
De concerten vinden plaats in alle windstreken 
van de provincie. In het kader van het Doops-
gezinde jubileumjaar 2011 is het gelukt om drie 
jonge Amerikaanse klassieke musici naar Fryslân 
te halen. Deze drie jonge musici zijn de na-zaten 
van Zwitserse doopsgezinde vluchtelingen die 
rond 1711 – dit jaar 300 jaar geleden - hun land 
vanwege geloofsredenen ontvluchtten. Zij kwamen 
onder meer naar Nederland en werden destijds 
opgevangen in de Doopsgezinde gemeenschappen 
van Sappemeer, Deventer en Leeuwarden. Kent 
u bijvoorbeeld het Zwitserswaltje in Leeuwarden? 
Dan weet u nu gelijk waaraan die straat zijn naam 
ontleent. De drie jongemannen zijn afkomstig 
uit de staat Pennsylvania en hebben gestudeerd 
op de Eastern Mennonite University. Alle drie 
zijn ze klassiek geschoold en maken deze zomer 
een rondreis door Europa. Twee van hen spelen 
piano, eentje speelt viool en altviool. Bovendien 
zingen twee van de jonge-mannen: bariton en tenor. 
Zij brengen in wisselende samenstelling diverse 
muziekstukken ten gehore. Van Bach tot Britten 
en van Chopin tot Prokofieff. Ook worden werken 
van Martin Luther en Menno Simons gespeeld. 
Heeft u belangstelling? Kom naar een van de 
concerten. Hoor het verhaal over de Zwitserse 
vluchtelingen en luister naar de klassieke 
muziek. Er wordt in enkele gevallen een kleine 
entreeprijs gevraagd of er is een collecte na 
afloop van het concert.
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Makkum/Ferwoude/Witmarsum – In de nieuwe 
gemeente Súdwest Fryslân zijn 29 april jl. 13 
lintjes uitgereikt. Burgemeester Hayo Apotheker 
reikte aan 13 personen een Koninklijke onder-
scheiding uit, op het stadhuis in Sneek. In de voor-
malige gemeente Wûnseradiel kregen 3 personen 
een KO onderscheiding.

De heer Cornelis (Kees) Amels uit Makkum
Amels is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Amels is geboren 
30 oktober 1938.
- Was directeur scheepswerf Amels in Makkum;
- 4 jaar voorzitter van het bestuur van Stichting 
 Maggenheim in Makkum;
- 4 jaar voorzitter Medezeggenschapsraad 
 Christelijke Basisschool de Ark in Makkum;
- 9 jaar voorzitter Vereniging van Bedrijven 
 in Makkum en omstreken;
- 4 jaar voorzitter bestuur van Vereniging 
 van Bedrijven Lemsterland;
- 3 jaar voorzitter bestuur Zeekadetkorps Lemmer;
- 14 jaar bestuurslid, waarvan 3 jaar voorzitter 
 van IFKS;
- 2 jaar voorzitter commissie Nieuwbouw 
 het Anker van de PKN-gemeente Makkum;
- Actueel: Adviseur en bestuurslid stichting 
 ‘Foar de Neiteam’.

De heer Jan Bauke van Asperen uit Ferwoude
Van Asperen is bij Koninklijk besluit benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Van 
Asperen is geboren op 5 maart 1947.
- 13 jaar vrijwilliger bij dorpshuis ‘De Djippert’ 
 in Ferwoude;
- 13 jaar leider van de jeugdclubs in Ferwoude 
 en organisator jaarlijkse clubkampen;

- 25 jaar initiatiefnemer en inzamelaar oud papier 
 in Ferwoude ten behoeve van de basisschool 
 ‘de Finne’;
- 10 jaar actief lid van de werkgroep Kerk, 
 School en Gezin;
- 24 jaar diverse functies binnen de Samen op Weg 
 Kerk van Gaast/Ferwoude, diaken, ouderling, 
 voorzitter kerkenraad en voorzitter van de 
 beroepingscommissie;
- 24 jaar vrijwilliger maandblad (krant voor kerk 
 en gemeenschap) ’t Klepeltje in Gaast/Ferwoude;
- 11 jaar hulporganist binnen der kerk in Gaast/
 Ferwoude.

De heer Sijmon Johannes Elzinga 
uit Witmarsum
De heer Elzinga is bij Koninklijk besluit 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
Elzinga is geboren op 16 mei 1940.
- oprichter (1967) zaterdagafdeling voetbal-
 vereniging Erica (Drente);
- oprichter (1974) jeugdafdeling voetbalvereniging 
 Treebeek en 12 jaar bestuurslid;
- 6 jaar competitieleider Limburgse Dambond;
- 12 jaar medeorganisator van internationaal 
 Damtoernooi in Brunssum;
- 7 jaar kerkvisitator en ouderling Gereformeerde 
 kerk in Brunssum;
- 4 jaar raadslid geweest voor het CDA in de 
 gemeente Wûnseradiel;
- 8 jaar scriba Gereformeerde kerk Witmarsum;
- was 6 jaar lid van het breed moderamen 
 Classis Franeker;
- vanaf 2004 scriba Protestantse kerk 
 in Witmarsum;
- vanaf 2006 voorzitter PCOB 
 afdeling Wûnseradiel;
- vanaf 2006 lid van het Platform WMO.

Lintjersregen in Súdwest Fryslân

Witmarsum - Al een aantal jaren is een werk-
groep bezig met het organiseren van nevenactivi-
teiten voor de Koepelkerk, vooral in het kader 
van Tsjerkepaad. Dit jaar zal er in de kerk een 
expositie zijn vanwege het Doopsgezinde jubileum-
jaar, Menno 2011. In 2011 is het 475 jaar geleden 
dat Menno Simons als leider van de doopsgezinden 
opstond en wordt herdacht dat hij 450 jaar geleden 
stierf. Het Doopsgezind Seminarium bestaat 275 
jaar en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
200 jaar. Ten-slotte is het dit jaar precies 100 jaar 
geleden dat de doopsgezinde Anne Zernike als 
eerste vrouw in Nederland tot predikant werd 
benoemd. De expositie heet “Mijn Passie” en 
biedt een veelkleurig palet van mensen met een 
persoonlijke passie. Portretten van meer dan 100 
mensen die actief zijn in een Doopsgezinde 

gemeente in Nederland. Met behulp van een 
zogenaamd “touch screen” kan een gemeente 
worden geselecteerd, waarna het betreffende 
portret op een beeldscherm verschijnt. De por-
tretten worden aangevuld met een selectie van 
beeldmateriaal uit die gemeenten uit heden en 
verleden. De tentoonstelling is te bezichtigen 
elke zaterdagmiddag vanaf 14 mei a.s. t/m zater-
dag 3 september, tussen 13.30 en 17.00 uur. 

Er zijn ook exposities in de Doopsgezinde kerk 
te Witmarsum en in het “Skûltsjerkje” en de 
Victoriuskerk te Pingjum. Verder is het monu-ment 
van Menno Simons op it Fliet in Witmarsum 
opgenomen in het “bezinningspad”. De route is 
circa 3 kilometer lang. U kunt de route wande-
lend, fietsend of met de auto afleggen.

Activiteiten in en rond de Koepelkerk
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Zaterdag 14 mei a.s. van 9.30 - 16.00 uur
in k.c. 'Het Anker' Buren 15 te Makkum

Entree:  1.50 / kinderen tot 12 jaar gratis

Met uw entreebewijs maakt u kans op een 
etentje voor 2 personen te besteden bij

De opbrengst is voor: 1. Wereldkinderen
 2. Eigen kerkenwerk

               Deze advertentie is mede mogelijk gemaakt door: 

ROMMELMARKT Geslaagd weekend 
voor Anna Siemensma
Franeker/Arum - Anna Siemensma ging zater-
dag 7 mei met haar pony Irma starten in Franeker 
in de klasse B de 1e  proef was goed voor 186 
punten en de 2e proef 193 punten. Zondag 8 mei 
ging Anna met haar pony naar Arum en reed een 
nette 1e proef goed voor 185 punten en een 1e 
prijs. De 2e proef had Anna 191 punten ook goed 
voor een 1e prijs. Dit weekend reed Anna 
Siemensma met haar pony Irma maar liefst 4 
winstpunten bij elkaar.   

PSV de Halsbânruters
Warga 21 april
Annemarie Wietsma kwam hier met Schelte-
Evert K aan de start in de klasse Z1. In de 1e 
proef reed zij een winstpunt met 204 punten. In 
de 2e proef was de score 215 punten en goed 
voor de 1e prijs 1 winstpunt.

Warga 5 mei
Sanna v/d Heide kwam met Schelte-Evert K In 
de klasse Z1 aan de start. In de 1e proef red zij 
193 punten bijelkaar 1 winstpunt In de 2e proef 
won zij de 2e prijs met 196 bpunten beide proeven 
goed voor 3 winstpunten.
Lucie Boelens kwam met Alana uit in de klasse 
L1.Zij reed 2 prima proeven wat haar 4 winst-
punten opleverde met  in de 1e proef de 2e prijs 
met 197 punten en in de 2e proef 198 punten en 
de 3e prijs.

St.Nicolaasga 7 mei
Annette Reitsma kwam hier uit met Carmen in 
de kkasse B. In de 1e proef won zij de 1e prijs 
met 196 punten en in de 2e proef de 2e prijs met
189 punten samen goed voor 3 winstpunten.

Franeker 7 mei pony's
Wiënna van Slageren kwam uit in de klasse L1 
cat.B met Tootsie. In de 1e proef won zij de 2e 
prijs met 184 punten 1 winstpunt.
Sierella van Slageren kwam met Gold Fire in de 
klasse M1 uit. Zij reed twee super proeven. In de 
1e proef won zij de 2e prijs met 200 punten en in 
de 2e proef 192 punten en de 4e prijs. samen 
goed voor 3 winstpunten. Sierella gaat nu over 
naar de klasse M2.

Franeker 8 mei paarden
Cees van baden kwam met Nuzelma uit in de 
klasse B.In de 1e proef won hij de 1e prijs met 
188 punten 1 winstpunt en in de 2e proef de 3e 
prijs met 178 punten. Sanna v/d Heide reed met 
Teade van Tritsum in de klasse L2 een winstpunt 
met 186 punten.
Annemarie Wietsma nam Smyra v/v Binnen-
velder mee om uit te komen in de klasse M1. Zij 
reed een winstpunt met 187 punten.
Sharona Vallinga kwam voor de 1e keer uit in de 
klasse Z1 met Vie-Power. Zij reed een winstpunt 
met 204 punten. Een goed begin!!

Arum 8 mei
Emmy Kroeger bleef dicht bij huis en kwam in 
Arum aan de start in de klasse L1 cat.D. Zij won 
de 2e prijs met 183 punten 1 winstpunt.
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Makkum en Nijland in evenwicht
Nijland - Op een warm sportcomplex ‘De Mande’ 
heeft Makkum afgelopen zaterdag gelijkge-
speeld tegen Nijland. Net als in de heenwedstrijd 
in Makkum stond na 90 minuten een 1-1 eind-
stand op het scorebord. Met het gelijke spel werd 
de thuisploeg rijkelijk bedeeld. Zowel voor als 
na rust bleek Makkum de meest aanvallende en 
gevaarlijkste ploeg maar vergat het de 3 punten 
mee naar huis te nemen. Op een door de droogte 
lastig bespeelbaar veld kwam Makkum het best 
uit de startblokken. Nadat spits Daniel Kleiterp 
al een aardige kans had gemist - keeper Van 
Dalfsen redde bekwaam - kwam de ploeg van 
trainer Hylke Schrale na een kwartier spelen 
verdiend op voorsprong. Na de mooiste aanval 
van de wedstrijd via Lennart en Jesse Adema en 
Ajax-hooligan Feike Melchers was het Kleiterp 
die beheerst de 0-1 achter Van Dalfsen schoot. 
Nijland bleek gedurende vrijwel de gehele wed-
strijd maar weinig gevaar te kunnen stichten 
tegen de degelijke afweer van Makkum maar 
kwam voor de thee toch op gelijke hoogte.  
Daarbij had het wel enige hulp nodig van 
scheidsrechter Hofstede die de bal op de stip 
legde nadat een van de verdedigers van Makkum 
na een harde inzet de bal tegen de hand zou
hebben gekregen. Hoewel van opzettelijk hands 
geen sprake was en de protesten van Makkum 
logisch liet Johan Eppinga zich het buitenkansje 
niet ontnemen: 1-1. Voor de rust kreeg Makkum 
via Jan Hiemstra en Menno Bijlsma (na een 
indirecte vrije trap in de zestienmeter) nog twee 
goede mogelijkheden weer op voorsprong te 

komen. Keeper Van Dalfsen bleek echter beide 
malen ook nu een sta in de weg. 

Het spelbeeld wijzigde na rust niet. Makkum 
bleef de meest aanvallende ploeg, bleef ook de 
combinatie zoeken, waar de thuisploeg met 
name de lange bal hanteerde. Tot vlak voor het 
einde van de wedstrijd bleef Makkum zodoende, 
zonder echt goed te spelen, de bovenliggende 
partij. Het creëerde nog enkele kansjes, benutte 
die niet en kreeg vlak voor tijd nog bijna het 
deksel op de neus. Na de eerste en enige vloei-
ende aanval van de thuisploeg van de middag 
had Makkum geluk dat een der Nijlander spitsen 
oog in oog met doelman Theo Nota over de bal 
heen ‘maaide’. Aan de andere kant hoopten de 
Makkum-supporters nog vurig op een late inval-
beurt van good old Sjirk ‘Sjekkie’ Rolsma, maar 
de volgens het programmablad onder nummer 9 
spelende Rolsma bleef gedurende 90 minuten, 
tot verdriet van de Makkumer aanhang, diep 
verscholen in de dug-out. 

Door het gelijkspel behoudt Makkum zijn voor-
sprong van 3 punten op Nijland maar is het wel 
een plaatsje gezakt op de ranglijst. Het is nu 
geklasseerd als zesde en speelt zaterdag toeval-
ligerwijs tegen CVVO, de ploeg die Makkum, 
na een afgetekende 6-2 overwinning tegen 
Bolswardia, op de ranglijst is gepasseerd. Mocht 
Makkum zaterdag winnen dan eindigt het op de 
vooraf gewenste vijfde plek. Op sportpark ‘De 
Braak’ wordt afgetrapt om 15.00 uur.

Gymgroep ‘Op ‘e Nij Fit’ bestaat 25 jaar

Makkum - Op vrijdag 28 april j.l. heeft gymgroep 
‘Op ‘e Nij’ Fit hun 25-jarig bestaan gevierd. In 
kerkelijk centrum ‘Het Anker’ te Makkum is er 
door de sportieve dames een feestelijke middag 
van gemaakt. Na ontvangst met koffie en gebak, 
zijn er oud-hollandse spelen gedaan en de mid-
dag is afgesloten met een warm- en koudbuffet. 
In 1985 is de gymgroep door enkele dames op-
gericht omdat zij graag wekelijks wilden bewegen 
op een voor hen aantrekkelijk tempo en manier. 
Onder leiding van leidster Hiltje Venema is er met 

30 leden gestart. Inmiddels zijn dit er 18 leden 
en wordt de wekelijkse gym gegeven door 
Sjoerdje de Jong. Momenteel heeft de gymgroep 
zomerstop. Ingaande september is de gymgroep 
weer iedere donderdagmorgen om 9.00 uur in de 
sporthal van Makkum aanwezig. Kom dan gerust 
eens een kijkje nemen en oordeel zelf of het ook 
iets voor u is. Wie weet tot ziens in september! 
Mocht u interesse hebben om lid te worden, kunt u 
contact opnemen met mevrouw R. van der Woude-
Kingma, tel. 0515-231374
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Woensdag 11 mei 
19:15 Makkum C1 - Friesland C1

Vrijdag 13 mei
19:00 Makkum A1 - Arum A1  

Zaterdag 14 mei
14:30 Makkum 1 - CVVO 1
12:00 Makkum 2 - Oranje Nassau 5  
12:45 Makkum 3 - Flamingo SC 2  
14:30 Makkum 4 - Zeerobben 4  
  9:00 JV Bolsward C1 - Makkum C1  
12:15 Franeker SC C4 - Makkum C2  
  9:30 Makkum D1 - RES D1  
  9:00 Franeker SC D5 - Makkum D2  
10:00 Makkum E1 - Nieuweschoot E1  
10:00 Makkum E2 - OudegaHJSC E2  
  9:00 SneekWit-Zwart E6 - Makkum E3  
  9:15 SneekWit-Zwart E7 - Makkum E4  
10:00 Scharnegoutum'70 F1 - Makkum F1  
  9:00 Makkum F2 - Heerenveense Boys F4  
  9:00 Makkum F3 - JV Bolsward F7  
11:00 Harlingen DA2 - Makkum DA1  
11:00 Makkum MC1 - SVM MC1  

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: belboei@makkum.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.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: belboei@makkum.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl

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

Voetbalprogramma

Uitslage V.V. Makkum

Colofon

Nijland 1 - Makkum 1 1 - 1
Flevo Boys 4 - Makkum 2 2 - 1
Makkum 3 - Glimmen 2 (beker) 4 - 6
Leeuwarder Zw. 7 - Makkum 3 0 - 1
Makkum 4 - Heeg 4 3 - 6
Arum A1 - Makkum A1 0 - 0
Blauwhuis B1 - Makkum B1 0 - 0
JV Bolsward C3 - Makkum C2 2 - 2
CVVO E6 - Makkum E3 8 - 8
Makkum F2 - CVVO F5 2 - 2
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Nieuwe electrische  grastrimmer (kantjemaaier) 
€ 17,50, tel.  06-22380233

Bolderwagen € 50,- Moutain Bike € 50,- tel. 
06-43023470 

Twee paardrijbroeken mt. 164. Zwart en beige. 
In goede staat verkerend, tel. 06-38290286

Allround schilderman, tel.  06-85408968 

Sinds vrijdag j.l. Poemba, een flets oranje gestreepte 
ex-kater. Hij heeft een zwart bandje omn met daar-
aan een  rond magneetje en een adreskokertje. 
Hij mist een klein stukje uit zijn linker oor en 
heeft links witte tenen en  rechts een witte sok, 
zijn kin en hals zijn ook wit. Wij willen hem heel 
graag terug (beloning). Tel. 06-53751766

In de Belboei van 4 mei j.l. werd een Electr. 
Kookplaat gevraagd, alleen het telnr. was niet 
juist! Graag nogmaals het juiste telnr. opgeven!

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

tel. 0515-231687 / email: belboei@makkum.nl

AANGEBODEN

VERMIST

FOUTIEF TELEFOONNUMMER

Zoekertje SRV Gebr. De Boer-Partij Exmorra/Allingawier  
Exmorra - Zaterdag 30 april jl. om 9.00 uur 
werd het kaatsseizoen in Exmorra/Allingawier 
traditioneel geopend met de “Koninginnedag kaats-
partij”. Deze partij wordt al sinds 2001 gesponsord 
door SRV gebroeders de Boer uit Makkum. Het 
was de eerste officiële wedstrijd van de KV 
Exmorra op het tijdelijke kaatsveld naast ‘De 
Boppeslach’ welke nog niet bespeelbaar was als 
gevolg van een renovatie. De harde wind en 
oneffenheden op het tijdelijke veld vereisten de 
nodige aanpassingen van alle deelnemers. 

In poule 1 werd spannend gekaatst. Eerste in de 
poule werd het partuur van Bauke Buma cs. 
weliswaar met een gelijk aantal punten maar met 
minder eersten tegen dan Gerrit Feenstra cs. 
Laatstgenoemd partuur kwam met een verlies-
partij 5-5 (6-6) en winstpartij 5-5 (6-2) in beide 
partijen slechts twee puntjes tekort om zich te 
plaatsen voor de finale. In poule 2 wist het partuur 
van Gerard Brunia cs. al hun partijen te winnen. 

De nummer twee in deze poule Hendry Steigenga 
cs. bleef in de onderlinge partij tegen Gerard cs. 
steken op 5-4 (6-6). De partij om de derde prijs 
tussen de nummers twee in beide poules werd 
gewonnen door partuur Hendry cs. tegen partuur 
Gerrit cs. op een stand van 5-3 (6-4). De finale 
werd een eenzijdige partij. Na 5 tegen 0 voor te 
hebben gestaan versloeg partuur Gerard cs. par-
tuur Bauke cs. uiteindelijk op een stand van 5-2 
(6-4). De kransen waren deze mooie eerste 
kaatsdag terecht voor het sterk kaatsende partuur 
van Gerard Brunia, Jetse Steigenga en Sieuwke 
van der Velde. 

Uitslag:
1. Gerard Brunia, Jetse Steigenga 
 en Sieuwke van der Velde
2. Bauke Buma, Sierdjan Steigenga 
 en Marianne Yntema
3. Hendry Steigenga, Filippus Hamstra 
 en Petra Hannema. 

Folop simmerwaar bij de “Oeds van Dijk” 
ledenpartij yn Makkum!!                                 troch Doutzen Ouderkerken

Makkum - Hast net te leauwen al sa lang moai 
waar yn dizze maitiid fan 2011. Al fanôf begjin 
april, bij de start fan de fjildtrainingen fan de 
jeugd, droech en fêst waar. It fekânsje gefoel, frij 
wêze, de terassen wer gesellich fol, wer genietsje 
fan moaie keatspartijen op keatsfjild “De Seize” 
yn Makkum! Wij steane wer foar in nij keats-
seizoen. Keatsferiening Makkum stiet wer foar 
in gefarieerd wedstriidprogramma. Nij dit jier is 
de nachtkeatspartij op freed 2 septimber. In partij 
foar de jongerein, froulju en manlju op it fjild. 
Dizze dei is gelyk ek foar alle frijwilligers. We 
hoopje mei dizze partij in soad leden te treffen 
en jim in noflike jûn oan te bieden.

Fansels dit jier ek de tradisjonele partijen, sa ek 
de “Oeds van Dijk” ledenpartij. Oeds van Dijk is 
yn 1946 yn it haadbestjoer kommen fan keats-
feriening Makkum. Fanôf 1955 oant 1961 wie 
hij de skriuwer fan de feriening. Oeds van Dijk 
is ferstoarn yn 1975 en syn frou Klaasje is yn 
febrewaris dit jier ferstoarn. Sa’n 35 jier lyn hat 
Oeds van Dijk syn frou Klaasje, in pear jier nei 
it ferstjerren fan har man, dizze partij ynsteld. 
De beide bern fan Oeds en Klaasje van Dijk 
wienen oanwêzich bij de priisútriking. Keats-
feriening Makkum sprekt syn wurdearring der-
foar út. Bij dizze partij heart sûnt 1981 ek in 
keningspriis. Yn 1981 wie Henk Hellinga de 
earste kening. Foar de froulju bestiet der sûnt 
1992 in keniginnepriis. Riet Smits wie de earste 
keniginne fan dizze partij.

Yn de ferliezersrûnde keatste it partoer fan Marcus 
Frietema, Egbert van der Veen en Teake Koster 
tsjin it partoer fan Hayo Attema, Ulke Tuinier en 
Tjitte Folkertsma. In moaie partij om nei te sjen, 
moai tuskenspul. Goed opslachwurk fan Marcus 
Frietema en Ulke Tuinier. De partij waard wûn 
troch it partoer fan Hayo Attema, mei in stan fan 
5–3 6/0. Ulke Tuinier makke de partij út mei in 
moaie sitbal. Yn de finale fan de winnersrûnde 

stie it partoer fan Geert Wijma, Germ van der 
Meer en Emiel Wijma tsjinoer it partoer fan Daniël 
Kleiterp, Rienk Jelle Hibma en Jeroen Adema. It 
partoer fan Geert Wijma koe net op tsjin it jongere 
sterk keatsende partoer fan Daniël Kleiterp. Mei 
in stân fan 5–1 6/6 lûkte dit partoer de oer-
winning nei him ta. Goed opslach wurk en skerp yn 
it tuskenspul. Foar Rienk Jelle Hibma, debutant, 
in moaie start bij keatsferiening Makkum. Jeroen 
makke as foarynse beste keatsen en yn it tusken-
spul der altiid goed bij. Daniël waard útroppen ta 
kening fan dizze partij. As achterinse en foar 
best op, stie hij sterk te keatsen. Daniel soarge ek 
foar it kontakt mei de tsjjstander op de wichtige 
mominten fan de partij!!

Bij de froulju waard der keatst yn 2 poules fan 3. 
Yn de earste poule waard it partoer fan Vollie 
Oostenveld, Geertina Nota en Japke Vlasblom 
de winnaar. Yn de twadde poule waard it partoer 
fan Mirjam Adema, Gerda Syperda en Ingrid Groen 
de winnaar. Yn de finale partij wie it partoer fan 
Vollie Oostenveld te sterk foar it partoer fan 
Mirjam Adema. Sij wûnnen dizze partij mei de 
stân 5-1 6/6 oan de telegraaf. Mar wol fan Gerda 
Sieperda in moaie boppeslach! En Ingrid stie yn 
it tuskenspul goed ta plak. Mirjam sloech goed 
op en stie as achterynse. Goed spiele, mar net 
goed genoch foar it sterk keatsende partoer fan 
Vollie. Japke foar best op, degelik en ek sterk yn 
it tuskenspul. Geertina, foarynse, soarge foar 
moaie keatsen en wie der yn it tuskenspul ek 
goed bij! En dan Vollie de keatskanjer fan dizze 
partij. Fiere boppeslachen en strakke ballen 
rjochting it perk! Sûnder mis de keninginne fan 
de Oeds van Dijik partij 2011!

Super waar, moaie keatspartijen en de gesellich-
heid dy’t sa’n dei meibringt! Sa kaam der in ein 
oan dizze prachtige earste keatsdei op keatslân 
‘De Seize’ yn Makkum

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

Bel 0515 - 23 16 87
of mail 
belboei@makkum.nl
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