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Westra Visserijbenodigdheden, van fascinatie tot vakmanschap

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

Sinds medio 2012 is IJpe Westra, nu 35
jaar, zijn bedrijf officieel gestart onder de
naam Westra Visserijbenodigdheden. Als
jongetje van tien jaar zat hij, na schooltijd en
in de weekenden, al uren tijd te spenderen
aan het maken van fuiken en ander vistuig.
“Toen wist ik nog niet dat één van mijn
hobby’s en tevens passie, uit zou groeien
tot een eigen bedrijf”.

Oever, dé groothandel op dit gebied. Vervolgens fabriceer ik het product. Afhankelijk
van het soort product, de grootte van de
order en al dan niet maatwerk, gaan er
enkele weken tot maanden overheen”.

Westra Visserijbenodigdheden biedt allerlei
soorten visserijmateriaal: aan beroeps- en
hobbyvissers, van (paling)fuiken tot staand
want en van aaskubben tot leefnetten.
Het specialisme ligt bij het vervaardigen
van schietfuiken van volledig Poly Ethyleen
(krabbestendig netwerk). De grote vraag
hiernaar komt mede door de opkomst van
de Chinese wolhandkrab. “Ik meitsje myn
materiaal as moast ik der sels mei fiskje”.
Onder dat motto vervaardigt hij zijn materiaal. En dat werkt volgens hem, want de
klanten zijn over het algemeen zeer tevreden.
Om een zo perfect mogelijke order af te
leveren, is het cruciaal om zelf ook affiniteit en kennis met visserij te hebben.

Inmiddels heeft Westra Visserijbenodigdheden vooral (vaste) klanten uit het zuiden
des lands, onder meer Zuid-Holland,
Zeeland en zelfs België. Dit komt mede
door het verdwijnen van Berkhout Visserijbenodigdheden in Uitgeest, een grote
‘speler’ in de markt. Zodoende komen ze
uit in Friesland, en wel in Makkum. Momenteel is hij bezig met een grote order van
een Zeeuwse beroeps-palingvisser: maar
liefst 30 stel schietfuiken (twee fuiken aan
elkaar vast). “Hier ben ik een paar maanden
mee bezig. Maar het kan best zijn dat er
morgen iemand belt met een nieuwe
order”. Het is nu alleen nog wel goed te
doen, maar als het tegenzit is er niemand
om ‘het stokje’ over te nemen, dus is hij op
zichzelf aangewezen. “Ik mag graag zelfstandig werken en mijn eigen schema
indelen”, aldus IJpe.

Het is zeker, tot gedachte van velen, géén
standaard werk, maar juist vakwerk. “Bij
iedere order begin ik met rekenen; dat is
de basis. Ik reken uit hoe ik op de meest
efficiënte wijze zoveel mogelijk netwerk
kan benutten. Ook eventueel te gebruiken
hoepelbuis, lood sim en aantal kurken
reken ik nauwkeurig uit. Daarna ga ik na
wat er nog ‘op de plank ligt’, voordat ik het
materiaal ga bestellen bij CIV in Den

De website www.westravb.nl geeft een overzicht van de te maken visserijbenodigdheden
en de bijbehorende standaardprijzen. Ook
kan materiaal worden gerepareerd en
advies op maat gegeven, indien gewenst.
Naast het vervaardigen van allerlei soorten
vistuig, laat hij zich ook inlenen als ZZP-er.
Onder andere Koornstra Netten Makkum
leent hem in voor het vervaardigen van
onderdelen van garnalennetten.

Weekspecial
Zeebaars filet
met asperge risotto

5

€ 15,7

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

WITMARSUM
Oosterstraat 4
Vraagprijs
€ 75.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk De Witte Heren 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Familieberichten
08-05-2009

08-05-2014

Lieve papa Menno
De tijd gaat voorbij.
Maar de pijn en verdriet blijven.
Geen dag dat we niet over je praten,
geen dag dat we niet aan je denken.
Geen dag dat we je niet missen.
Romi, Robin,
Heit en Mem,
Hennie, Joyce en Gino.

08-05-2009

08-05-2014

Lieve Menno

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

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

Vrijdag 9 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 10 mei:
Cornwerd - Cornwerdermolen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Zondag 11 mei:
Cornwerd - Cornwerdermolen
geopend van 10.00 tot 17.00 uur

Alleen lotgenoten weten dat,
zij snappen wat ik bedoel.
Een buitenstaander kent ‘t niet,
dat pijnlijke, verslagen gevoel.

Makkum – St. Martinuskerk 75 jarig bestaan
De viering begint om 14.00 uur

Dat gevoel wat alles overheerst,
zo leeg, zo vol pijn en bang.
Dat verdriet dat blijft er steeds,
ons hele leven lang.....
liefs dyn Suske

Makkum – Avondrust, Zing Mee
in het restaurant aanvang: 19.30 uur

Maandag 12 mei:
Makkum – Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 13 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Klaverjassen en
spelmiddag aanvang: 14.00 uur
in het restaurant

Woensdag 14 mei:

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

Makkum – Kaatsveld ¨ De Seize¨
Oeds van Dijk Ledenpartij
Aanvang: 11.00 uur

Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Donderdag 8 mei:

Het woord verwerken klopt niet,
dat is verkeerd gekozen.
Je broer verliezen verwerk je niet,
dat woord is uit den boze.

Colofon

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum.
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl

Agenda

Makkum – Avondrust, Folklore Fryslân
"Terug naar toen"
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Wat een verrassing! Een Koninklijke onderscheiding!
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor zijn/haar inzet om het mogelijk te maken dat
burgemeester Hayo Apotheker vrijdag 25 april 2014 in de Martinikerk in Sneek, de welbekende
woorden kon uitspreken dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om mij (met nog 24
andere inwoners van Súdwest Fryslân) te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.
Totaal overrompeld was ik. Helemaal niets in de gaten gehad dat er al meer dan een jaar
achter de schermen mensen bezig waren om mij in het zonnetje te zetten.
Wat is het een prachtige dag geworden!
Met familie en vrienden later nog nagenieten bij Theo in het Sopcafé aan het IJsselmeer. En
dan de vele felicitaties middels bloemen, kaarten, e-mails en telefoontjes. En als klap op de
vuurpijl: de miniatuur onderscheiding die ik op de daarvoor bestemde dagen met trots zal
dragen. Ook muziekkorps Hallelujah bedankt voor het feit dat jullie tijdens de rondgang
door het dorp op Koningsdag langs ons huis kwamen. Klasse!

Nogmaals: Iedereen hartelijk dank !
Corrie Koornstra
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Met hoed van ¨van Nuyen¨ naar Ladies Day

Samenzang van
bekende geestelijke liederen
zondagavond 11 mei
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum
Aanvang 19.30 uur
Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

de
A d v e r te e r in
e lb o e i
Makkumer B

Met 40 prachtig geklede Dames en Heren
(MET een HOED van VanNuyen!!!) in de bus
naar Ladies Day op het drafbaancentrum Victoria
Park te Wolvega. Omrop Fryslân stond hen al
op te wachten en hebben een mooi verslag
gemaakt van het bezoekje aan het paardenrennen. Heerlijk genieten, goed gokken, een
kijken in de paarden stallen, vaak op de foto...

eigen foto
kortom spanning en sensatie! Trijntje Tilstra
en Nelleke Oostenveld waren de mooiste dames
en zijn door de jury bekroont tot Miss Victoria
Park. Zij kregen een verwen arrangement van
(hoe is het mogelijk) Sauna 'De leliehof' te
Makkum aangeboden door de manager van
de renbaan.

mail naar: belboei@makkum.nl

Afgelopen donderdag 24 april zijn alle leerlingen van groep 7/8 van It Iepen Stee geslaagd voor
hun EHBO-examen gefeliciteerd! Alie en Gea bedankt voor de goede lessen!

The Northern Consort: Vorstelijke muziek van ‘Friese’ bodem
op zaterdag 17 mei in Doopsgezinde kerk te Makkum
Elk zichzelf respecterend Koninklijk hof had in
de 18e eeuw een eigen hofcomponist in dienst.
Onmisbaar als leverancier van muziek tijdens
feesten en partijen, belangrijke ontvangsten
en ook begrafenissen. Zo kennen we Henry
Purcell als de hofcomponist van Willem en
Mary in Engeland en is algemeen bekend dat
Jean Baptiste Lully in dienst was van Lodewijk
XIV en voor de Zonnekoning persoonlijk
componeerde. De Fries-Groningse stadhouder
Johan Willem Friso was een groot muziekliefhebber en nodigde regelmatig componisten
uit om naar Friesland te komen en daar voor
hem te schrijven en te musiceren. Tijdens dit

concert klinkt muziek van Nederlandse componisten en componisten die vanuit het buitenland Friesland hebben aangedaan. U hoort
sonates van o.a. Willem de Fesch, Jean Marie
Leclair, Pieter Hellendaal en Christian Ernst
Graf. Tussendoor wordt de muziek op luchtige
wijze toegelicht.
Hanneke Wierenga – barokviool,
Vincent van Ballegooijen – barokhobo
Vincent van Laar – clavecimbel
Locatie: Doopsgezinde kerk, Datum: zaterdag
17 mei, Aanvang: 20.30 uur
Entree: Nut-leden:  10,- Niet-leden:  12,50
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Jeugdkrite Vogelwacht Makkum succesvol

door Jetze Genee

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
Speciaal voor de jeugd heeft vogelwacht
Makkum een maisperceel gereserveerd om te
leren hoe je een kievitsei vindt. Later in het
voorjaar is daar aan nestbescherming gedaan
tijdens de jeugd nazorgdag. Maar liefst 9 nesten van de kievit, 1 tureluur en een scholekster
liggen op een paar hectare maisland. Een
echte kolonie van weidevogels.
Jelly Mulder- Reitsma kijkt dagelijks uit over
de maisakker nabij Allingawier. ‘Op de jeugdkrite is het allemaal jeugd; kleine ljipkes zie ik
uit het ei kruipen. En een paar dagen later
over de krite schuifelen. Ouders, ooms en
tantes cirkelen met veel lawaai om me als ik
een kijkje kom nemen. Na vier weken broeden
is het tijd dat de eieren uitkomen. Op dit

eigen foto

2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50

moment broeden nog 3 kievit paren, de rest is
uitgekomen. Geen enkel nest is door een roofdier gepakt. Omdat zoveel vogels bijeen zitten
hebben kraaien geen kans om eieren te pikken.
In overleg met de boer wordt de maisakker pas
half mei geploegd. De jonge vogels hebben
dus nog twee weken om stevig op de poten te
kunnen staan en de mais akker te verlaten om
zo snel mogelijk te leren vliegen.

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

Naast de jeugdkrite wordt op dit moment door
40 nazorgers in samenwerking met de boeren
druk gezorgd voor nestbescherming. Dit is nodig
om de maaiende en ploegende boeren om de
nesten en jongen heen te laten manoeuvreren.
In totaal van Zurich tot Ferwoude doet de
vogelwacht over ca. 3.400 ha. boerenland.

1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00

Vogelzang op het eiland
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraal
grasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
woensdag 14 mei houdt It Fryske Gea een
wandelexcursie door dit normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wandeling begint om
14.00 uur en duurt ongeveer twee uren.
Laarzen en een verrekijker worden aangeraden.
Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 13 mei
12.30 uur via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden
betalen  4,- en kinderen tot en met 12 jaar
 2,- per persoon.

3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00
Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de
waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen
te liggen. Geleidelijk konden de planten zich
op de kale Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te
vinden. Ook vogels hebben deze prachtige
omgeving ontdekt. De laatste jaren zijn meer
dan 220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moerasvogels als roerdomp,
snor, baardmannetje en grote karekiet, maar
ook typische bosvogels als grote bonte specht
en havik. Een wandeling op dit unieke eiland
is zeker de moeite waard!

Avond4daagse 2014
Er kan weer zoals elk jaar sportief gelopen
worden tijdens de avond4daagse die gehouden
wordt op 19 , 20, 21 en 22 mei. U kunt kiezen
voor de 5 kilometer of de 10 kilometer en tijdens
beide routes kunt u weer genieten van mooi
Makkum en zijn omgeving. Dit jaar is er een
verrassend element, die tijdens de 5 km uitgevoerd wordt. Er is ook gekozen voor een nieuwe
route tijdens de 5 km. die u o.a. door de nieuwe
buurt van Makkum laat lopen. De 10 km wandelaars zullen het uiterste puntje van Makkum
bereiken door een route over het Beach
Resort te lopen.
De voorinschrijving is op woensdagavond 14 mei
van 19.00 tot 20.00 uur in het MFC sporthal
Makkum. De kosten zijn voor 1 avond  4,50

en voor 4 avonden  5,00. Er is ook een
mogelijkheid om op de maandagavond 19 mei
nog in te schrijven alleen wordt het inschrijfgeld met  0,50 verhoogt. De 10 km start om
18.15 uur en de 5 km start om 18.25 uur. De
wandelaars worden binnengehaald door Chr.
muziekvereniging Hallelujah op donderdagavond om p/m. half 8 op de kleiweg en hopen
hier veel publiek te mogen begroeten.
Als organisatie hopen we dat heel veel wandelaars Makkum van alle kanten even weer goed
willen bekijken en wensen iedereen veel wandel
plezier. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de organisatie, tel. 0515-232145.
Ons thema is nog steeds: “net stinne, mar
rinne”

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Kerkdiensten
Vrijdag 9 mei:

Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o.
19.00 uur
Voorganger: Zr. Flora Visser – van Enkhuizen

Zondag 11 mei:

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K. Parochie, 14.00 uur
Voorganger: Bisschop G.de Korte
Pastoor A Bultsma
Pastor N ten Wolde

de
A d ve r t e e r i n
elboei
Makkumer B

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk

mail naar: belboei@makkum.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Moederdagtip !!
Heerlijke bodyscrub:

geef je huid een oppepper voor de
zomer d.m.v. een milde bodyscrub van 30 min. om dode huidcellen
te verwijderen daarna 10 min. onder de zonebank dit geeft je een
stralende teint voor de zomer

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G Rol

De molens zijn weer open

 27,50



Body algen packing: verzorg je huid en laat hem weer glanzen.
Niks is zo verkwikkend als een lange, relaxerende lichaamsverzorging
die uw huid grondig reinigt en helemaal doet opleven. Na een packing
voelt u zich helemaal herboren en fit.
30 min.

 25.00

Schoonheidsbehandeling: Payot de luxe Een behandeling
waarbij de huid gereinigd wordt met een milk en een lotion. Uw gezicht
wordt op een zachte wijze diep gereinigd door een peelende creme
met ananasextract. Tijdens de gezichts- en decolleté massage kunt
u even heerlijk wegdromen. De behandeling wordt afgesloten met een
dagcrème afgestemd op uw huid. Ook worden in deze behandeling
de wenkbrauwen geverfd en geëpileerd.
70 min.

 49,95

Deze drie behandelingen samen
van 102,45 voor  87,50
pedicure behandeling: mooie verzorgde voeten voor de zomer.
Pedicurebehandeling afgesloten met een massage van heerlijke oliën
 29,50



Kerkstraat 8 | 8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Nationale molen en gemalen dag word
gehouden in het weekend van 10 en 11 mei
2014. Ook de molen van Cornwerd is dan
geopend voor publiek. De Cornwerdermolen
is op beide dagen te bezoeken. De molen is
middels bewegwijzering prima te vinden in het
Friese landschap.
Molens en gemalen hebben een nuttige rol in
het waterbeheer in Friesland. Wetterskip Fryslân
kan bij extreem nat weer gemalen, molens en
windmotoren inzetten om wateroverlast in de
polders te voorkomen. Hiervoor heeft het
waterschap overeenkomsten afgesloten met
onder meer de Stichting Waterschapserfgoed.
De Cornwerdermolen is te bereiken per auto of
per fiets maar ook wandelend via het weidse
landschap is het mogelijk om de molen te
bezichtigen. Ook is het mogelijk de molen van
Cornwerd te bereiken per boot, via riet en
weide door prachtige natuurgebieden, afgewisseld door cultuur, historie, kunst, komt u
bij de molen in Cornwerd. De vaartijd vanuit
centrum Makkum is ongeveer 30 minuten.
De openingstijden van de molen van Cornwerd
zijn op zaterdag 10 mei van 10:00 tot 17:00 en
op zondag 11 mei van 10:00 tot 17:00 uur.
Ook zijn er vele andere molens in de zuidwesthoek van Friesland geopend. Kijk voor
meer deelnemende molens op www.molens.nl
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Sint Martinuskerk
Makkum 75 jaar!

Op zondag 11 mei aanstaande wordt met een
feestelijke Eucharistieviering het 75-jarig bestaan
van de Sint Martinuskerk aan de Kerkstraat in
Makkum gevierd. Bisschop De Korte zal in deze
viering voorgaan. Het koor ‘Cantus Deo’ uit
Bolsward zorgt voor een passende muzikale
omlijsting. De viering begint om 14.00 uur. Na
afloop van de viering reikt Bisschop De Korte
de prijzen uit voor de mooiste kijkdozen en
kleurplaten die tgv dit jubileum door schoolkinderen en andere groepen gemaakt zijn.

Vijf honderd bezoekers
KUNST achter Dijken
Pingjum – De kunstmanifestatie Kunst achter Dijken
met beeldende kunst, exposities en optredens
bij Pingjum trok het afgelopen weekeinde 500
bezoekers. Op vrijdagavond barstte het kunstfestival los. Na de sprankelende openingstoespraak van Henk Waterlander, cultureel ondernemer
uit Witmarsum, kon het aanwezige publiek genieten van films, zang en gedichten. Er waren
voor deze gelegenheid nieuwe, verrassende samenwerkingsverbanden ontstaan. Bijvoorbeeld tussen
dichter Dien L. de Boer en het koor Genetic Choir.
In Podium Pingjum, tussen de landschapfoto’s
van Renate de Backere, bezong de Boer in haar
gedichten het waddenlandschap met de altijd
aanwezige wind. Genetic Choir reageerde ter
plekke met zang en klank op de gedichten en
beelden en nam het publiek daarna mee naar
buiten. Daar wachtten de diaprojecties van
Stefan Belderbos. Kerk en kerkhof, verlicht door
het maanlicht en de projecties, en bezongen
door Genetic Choir, vormden een verstild maar
indrukwekkend einde van de openingsavond.
Op zaterdagochtend begon het kunstfestival voor
de kinderen al vroeg met het maken van krijttekeningen op straat. Zij maakten een kleurrijk
lint van draken dat de verschillende expositielocaties met elkaar verbond. Het publiek kon
even later, uit het rijke aanbod van het festival,
zelf een afwisselend programma samenstellen.
Met name op zondag wist het publiek Pingjum te
vinden. Enkele mensen dachten dat de Pingjumer
Merke dit jaar was vervroegd, zoveel auto’s stonden er geparkeerd voor het dorp. Het publiek
genoot onder andere van het prachtige programma van Nieuw Atlantis over de fanfare de
Harmonie. Men liet zich meevoeren en verrassen
door allerlei vormen van beeldende kunst en
door de muziekoptredens buiten en op de expositielocaties. Dat alles, en nog veel meer, hield de
reputatie van Pingjum als eigengereid en bruisend
kunstenaarsdorp ook dit jaar weer hoog.

Christ Mol loopt voor Stichting De Hoop Door Judith van Lavieren

Makkum - Wat zou u doen wanneer u gebeld
werd met de vraag of een u onbekende man
bij u overnachten kan? Nadat ze hoorde met
wat voor doel deze man 2500 kilometer te voet
aflegt door heel Nederland, stemde Marijke
Hollander toe. Het werd een bijzondere ontmoeting met Christ Mol. En die overnachting?
Dat werden er uiteindelijk zelfs twee.
Christ Mol is op dit moment ongeveer halverwege zijn wandeltocht die hem door heel
Nederland voert. “Ik wil mensen die aan de
rand van de maatschappij staan hoop geven,
want hoop doet leven”, zegt Christ. Hij laat
zich sponsoren en de opbrengst gaat naar
Stichting De Hoop. Dit is een Evangelische
hulpverleningsinstelling voor psychiatrische
problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Bij jeugdigen
is dit vaak een verslaving aan internet of gokken.
Je bent bij Stichting De Hoop geen patiënt
maar een gast. Ook de ouders en partners
worden betrokken bij de weg tot gezondheid.
Ook als de verslaving overwonnen is blijven
de gasten onder de hoede van Stichting De
Hoop. Men biedt werk via het eigen uitzendbureau en voor kinderen wordt indien nodig
een solide opvanggezin gezocht. Nadat Christ
een dag meegelopen had bij de Stichting
besloot hij zijn idee om hoop te geven via
deze stichting te gaan uitvoeren. Hij zocht
sponsors om hieraan bekendheid te geven en
haalde binnen de kortste keren 1500 euro op.
Op 14 maart startte hij. Iedere dag loopt hij
ongeveer 25 kilometer, alleen, om niet afgeleid
te worden van de boodschap van hoop die hij
wil verkondigen, met slechts een rugzak met
kleding en wat toiletspullen.
Verrassend is het om te ervaren waar je wel en
niet welkom bent.” Ik heb wel eens aangebeld
bij een kasteeltje, maar nee het was niet
mogelijk dat ik daar sliep. Daarentegen was ik
een keer aan het rondvragen waar ik kon slapen
in een bepaalde plaats en ik hoorde van verschillende mensen steeds dezelfde naam.
“Oh dat kan wel bij Roly”.” Ik dacht dat zal dan

wel een mevrouw zijn die dat makkelijk kan
doen, maar Roly bleek iemand te zijn met een
zeer bescheiden inkomen maar toch een zeer
grote gastvrijheid en vrijgevigheid”. Het is een
reis waarop hij al veel mooie ontmoetingen
heeft gehad. In Friesland vind hij de mensen
erg behulpzaam en gastvrij. “De spreekwoordelijke stugge Friezen ben ik nog niet tegengekomen. Mensen waar je mag overnachten
en die dan ook nog vragen waar ik die dag
nou eens zin in heb om te eten, dat vind ik
heel bijzonder”. De mooiste overnachtingen
zijn bij mensen thuis. Christ gaat graag in
gesprek en heeft een luisterend oor. Hij heeft
zelf het nodige meegemaakt: een jeugd doorgebracht in internaten en enkele jaren geleden
een scheiding na een lang huwelijk, dus hij weet
hoe het is om problemen te hebben. “Door
zo’n gesprek, een luisterend oor en soms ook
wel eens een advies geef ik eigenlijk weer wat
terug voor de overnachting. Het gaat erom dat
we elkaar versterken in plaats van elkaar
beconcurreren. Zeker in een tijd waarin de
overheid en de gemeentes het helpen steeds
meer naar de mensen zelf terugschuiven”.
Op 12 juli keert Christ Mol weer terug in Raamsdonksveer. Het verdere verloop van zijn tocht
en het bedrag wat hij daarmee ophaalt kunt u
volgen op www.vriendenvandehoop.nl. Op deze
pagina kunt u het verhaal van Christ Mol aanklikken. Halverwege de tocht hier in Makkum
staat de teller op  3355,80 (En dat is bovenop het aan de start opgehaalde bedrag van
 1500,00). Wanneer Christ Mol maandagochtend 28 april vertrekt bij de familie De
Witte-Hollander zegt Marijke: “Als het vanavond
niet lukt om een slaapplaats te vinden in Molkwerum kun je hier nog wel een nacht slapen”.
En apart genoeg vindt Christ deze avond voor
het eerst geen slaapplaats en belt hij Marijke
om nog een keer van haar gastvrijheid gebruik
te mogen maken.’s Avonds gaat hij met Sietze
mee naar de korpsrepetitie en maak ik van de
gelegenheid gebruik om het bijzondere verhaal van Christ Mol op te tekenen voor een
artikel in de Makkumer Belboei.
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Johannes Terpstra nimt ôfskie fan de Doarpskrite
troch Sjirk Wijbenga

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

It lêste stik fan de doarpskrite Makkum “In gekkehûs yn ‘t sikehûs” betsjutte foar Johannes
Terpstra it ôfskie fan it Fryske amateurtoaniel.
“Mei pine yn it hert”, jout er sels oan, “mar it is
no ien kear net oars”. Efter de skermen wol
der noch graach hantlangje, mar it toanielspul
op ‘e planke is foargoed ferby. Eartiids op de
knapenferiening wie Johannes al sljucht op
toanielspyljen. Wie der in útfiering dan sei de
rezjy: “Tink derom, Karst Pieters sit yn ‘e seal”.
Dat wie dan net altiten sa mar dêrmei setten
hja de boel op skerp. Pieters wie de regisseur
fan de Doarpskrite en yn dy tiid wie it in eare
om by de Krite te spyljen. Ein sântiger jierren
waard der troch de Krite in berop op Johannes
dien. Noch net as spiler mar as toanielbouwer.
Tegearre mei Geale Pieters ha se dat in oantal
jierren mei sukses dien. En as der in rol oer
wie of der koe immen ûnferhoeds net, dan stie
Johannes klear om yn te fallen.
De toanielstikken waarden spile by Siebe Adema,
trije sneontejûnen efter elkoar. Alle kearen siet
de seal grôtfol. En as der tefolle kaartsjes ferkocht wienen, waarden der stuollen fan foaren
helle út ‘e saak. Nei it stik wie der dûnsjen mei
in band. De lêste jûn fan it toaniel wie as fan
âlds de útsetter. En at it folk let op ‘e jûn noch
gjin nocht hie om nei hûs ta, gie der altiten wol
ien mei de pet rûn foar de muzyk. Dy spilen
dan grif noch in oerke troch. Yn dy jierren
waard Johannes ek skathâlder fan de Krite.
Hy krige it finansjele ferslach op de efterkant
fan in sigaredoaske en in tsientsje yn ‘e hân.
Syn foargonger miende dat der in tekoart yn

‘e kas wie. Johannes krige de tankbere taak
om de boekhâlding op ‘e nij op te setten. Ek
spile de Krite in protte om utens yn de tiid.
“We binne mei ien stik wol 10 kear fuort west
te spyljen”, wit Johannes noch goed. “Mei syn
allen yn in bus nei Enskede of nei Wieringerwerf. Dat gong doe allegearre sa. En nei Dronryp.
Dêr naaide it der goed út”. It evalueren fan de
stikken naam ek altiten in protte tiid yn beslach.
Mei syn allen in wykein op it skip fan David
Visser en op ‘e Noardsee briek de mêst. “In
sleepboatsje hat ús nei Makkum ta brocht mar
we binne doe goed benaud west”.
De Krite hat in tiid hân doe spilen se 2 stikken
yn ien seizoen, in klucht en in earnstich stik.
Dat lêste wie neffens Johannes net sa oan
Makkum bestege. “We ha de minsken wolris
oan it snotterjen hân mei in earnstich stik. Mar
trochstrings hat Makkum dochs leaver in
klucht”. Dan komt der in twaspjalt tusken de
Krite en Johannes, oant hy wer frege waard
om te spyljen yn it stik “Spikerhurd”. Njonken
it toanielspyljen pakt hy syn âlde taak as toanielbouwer ek wer op en skildert de meast
prachtige dekorwurken.
Syn moaiste stik dat er spile hat wie “Twa”,
in stik fol earnst en koartswyl. Boppedat waard
it yn “de Zwaan” spile en dat wie sawol foar de
Kritespilers as foar it publyk in bysûndere lokaasje. Tidens de lêste jiergearkomste naam
Johannes ôfskie as spiler fan de Krite. Hy
krige dêrfoar fan it bestjoer in oantinken yn de
foarm fan in keunstwurkje fan glês.

13 mei Politiek café over kwaliteit, kansen en krimp
in het basisonderwijs van de gemeente Súdwest-Fryslân
“Kwalitatief onderwijs is voor ons absolute
prioriteit”, zegt Mirjam Bakker, lijsttrekker voor
D66 Súdwest-Fryslân en wethouder D66.
“Toegang en de rol die ouders hierbij spelen
staan voor ons ook hoog op de agenda”.
Onderwijs is van belang. En daarom is onderwijs hét thema van het voorlopig laatste politiek
café voor de zomervakantie. Om 8 uur zal in
de bovenzaal van restaurant 'Onder de Linden'
in Sneek ingegaan worden op de vraag hoe
betekenisvol en kwalitatief onderwijs verzorgd
kan worden in een krimpregio. Een belangrijke
vraag is ook welke rol de gemeente en politiek

hierbij kunnen of zouden moeten spelen.
Twee uitgenodigde deskundigen zullen in elk
geval voor genoeg munitie zorgen: Dick
Lieftink is bestuursvoorzitter bij de Bisschop
Müller Stichting en heeft een uitgesproken
mening over kleine scholen. Verder komt Pier
Bergsma, oud basisschooldocent, -directeur,
columnist van het Friesch Dagblad. Hij is
groot voorstander van drietalig onderwijs en
samenwerkingsscholen. Zoals vaste bezoekers
van het politiek café al gewend zijn, is er veel
ruimte voor discussie, ook met alle bezoekers.
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Ingezonden

Kapsalon Kreatief

Ja, ja, het fietsje is terug!!!
Precies zoals ik gehoopt had. Meegenomen en
vertroeteld door een zorgzame geest, onder
verwijtend gemompel in de richting van de
zorgeloze eigenaar. Een lid van ons gewaardeerd sluismeestersgilde vond op zijn avondrondgang de plaats van een fietsje voor een
donkere gevel niet pluis. Hij dacht daar een
slordige watertoerist op aan te moeten zien. In
afwachting op de mogelijke komst van die
onbekende zette hij het fietsje voor zijn huis
aan het Vallaat, nu stevig aan de ketting. Dat
had nog niemand gezien. Maar van praat
komt praat – en zo kwam Otto Adema zaterdagmiddag met mijn fietsje aan het hek van
mijn achtertuin. Toch een duidelijk bewijs dat
alle Makkumers eerlijk zijn!
De dankbare Pieter Tichelaar

Vereniging van bedrijven
organiseert Seminar
door Jetze Genee
Op 15 mei 2014 zal Ares Mental Power, voor
de leden van VVB en OVM, een workshop
houden om de kernwaarden Verbondenheid,
Kracht en Toewijding middels een interactieve
sessie toepasbaar te maken voor het bedrijfsleven. De avond wordt na afloop van de jaarvergadering georganiseerd in het Multi Functioneel Centrum Makkum. Als lid van de vereniging
van bedrijven of als lid van de ondernemersvereniging Makkum bent u van harte welkom.
Aanvang: 20:15 uur.
Speciaal voor ondernemers organiseert de
VVB een seminar/ workshop om als ondernemer beter, sterker en meer succesvol te
worden. Goed voor u als ondernemer en goed
voor het collectief van bedrijven in Makkum.
Tijdens de workshop zullen de deelnemers
kennis maken met de kernwaarden van een
marinier en zal men kunnen ervaren hoe
deze te vertalen zijn naar een ieders eigen
organisatie, het regionale bedrijvennetwerk én
zichzelf.
Arie van Ingen zal vragen stellen, spiegels
voor houden en tools aanreiken. Met een
inspirerend en motiverend betoog zal hij de
aanwezigen raken en bewegen. Het doel is
om de groep als geheel sterker te maken en
ieder individu op weg te helpen naar meer
succes en plezier. Specifiek zal gericht worden
op het vergroten van de kansen als ondernemer
in de regio. Ares staat voor een krachtige
boodschap met impact die u niet snel zult
vergeten. De workshop zal een gezamenlijke
activiteit voor zowel leden van VVB als OVM
zijn. Om duidelijk te krijgen hoeveel personen
aanwezig zullen zijn graag voor 9 mei uw
opgave voorzien van:
• Uw naam,
• Aantal deelnemers workshop.
Na afloop is er gelegenheid tot napraten onder
het genot van een hapje en een drankje. Aanmelden voor de diverse onderdelen van de avond
kan middels een mail naar info@vvb-makkum.nl
of online via www.vvb-makkum.nl/av2014.php

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340
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Merenpost nieuwe kledingsponsor jeugd KV Makkum Kaatsvereniging Makkum
organiseert de
Oeds van Dijk partij

De Kaatsvereniging Makkum heeft voor de
komende drie jaar een nieuwe kledingsponsor
gevonden in Merenpost uit Sneek. Alle Afdelings
parturen van de Jongens, Meisjes, Schooljeugd, Pupillen en de Welpen zijn in nieuwe

shirts en broekjes gestoken. Het vertrouwde
geel/groen zal dit seizoen weer volop te zien
zijn op de kaatsvelden in Friesland mede dankzij sponsor Merenpost. Op bijgaande foto het
resultaat.

Kaatstrainers in opleiding bij Kaatsvereniging Makkum

Door Judith van Lavieren

Makkum - Zondag 11 mei a.s. zal deze eerste
ledenpartij van het seizoen plaatsvinden. De
partij is voor Heren, Dames, Schooljeugd en
Pupillen. De prijzen bestaan uit eretekens en
waardebonnen en de kransen worden aangeboden door: Bosma Hoveniersbedrijf. Voor
alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Loting jeugd: zaterdag 10 mei om 19.00 uur.
Loting Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag
19.00 uur in de kantine of via 06 51 071 052.
Voor de Welpen wordt op woensdagmiddag
14 mei een “Kleine Welpen Partij” georganiseerd. Door deze nieuwe opzet kunnen de
Welpen meer aandacht en begeleiding krijgen
van het jeugdbestuur. De Welpen zullen door
het jeugdbestuur hierover geïnformeerd worden.
Kantinedienst 11 mei:
09.00 – 10.00
Greetje Twijnstra/Jeanette Bonthuis
10.00 – 16.00
Gonda Bootsma/Margriet v.d. Weerdt/
Hermien de Witte
vanaf 16.00
Kantine Commissie

Veel stuivertjeduikers
in Mounewetter

Makkum - Vanaf 2 mei komt er op kaatsland
De Seize elke vrijdagavond een enthousiast
tiental naar de kaatstraining van Siemke Andela.
Zes vrijdagavonden lang volgen ze eerst een
praktijktraining van 70 minuten om daarna nog
eens 70 minuten de kantine in te duiken voor
het theoriegedeelte. ”Het gaat hier om de
cursus kaatstrainer niveau 2, daarmee word je
assistent trainer. We hopen natuurlijk dat een
aantal mensen ook nog door zal gaan voor
kaatstrainer niveau 3”, zegt Geert Wijma van de
Technische Commissie. Na het volgen van niveau
3 mag men zelfstandig trainingen verzorgen.
In Friesland verschijnen steeds meer kaatsscholen waar talenten hun kaatsvaardigheden
tot in de puntjes kunnen bijschaven. Voor verenigingen is het moeilijk om trainers te krijgen.
Toch wil je natuurlijk graag dat de jeugd ook
in eigen dorp voor een training terecht kan.
Bovendien trekken goede trainers weer meer
kinderen naar de vereniging. Voorzitter Jeltje
Folkertsma kwam op het idee om te proberen
als vereniging een cursus tot kaatstrainer in
Makkum te organiseren. Er werd binnen de
kaatsvereniging gepolst wie belangstelling had.
Fonny, Geertina, Gretha, Leo en Klaas Pier waren
al bezig met trainingen en wilden wel meedoen
aan deze “bijscholing”. Al gauw waren er 8
deelnemers, het aantal dat nodig was om de
trainerscursus in Makkum plaats te laten vinden.

Er kwamen nog een paar bij en nu zijn er dus
tien deelnemers aan de cursus.
Siemke Andela gebruikt voor de cursus een
lesboek met opdrachten. De deelnemers krijgen
opdrachten voor het praktijkgedeelte. Zo
moeten ze bijvoorbeeld op de trainingsavond
een warming-up voorbereiden. Na deze warming-up krijgen ze dan tips en feedback van
de groep. Ook moet een aantal uren stage
worden gelopen. Zo moet je een paar keer
met een partuur mee om te coachen. De deelnemers houden van het geleerde een logboek
bij. Samen met Geert Wijma bekijk ik een
gedeelte van de praktijktraining staande onder
het prachtige nieuwe afdak dat voor de kantine
is gemaakt.
Ook de bestrating is enigszins uit-gebreid en
ligt er tiptop bij. Het ligt in de planning om op die
nieuwe bestrating een kaatsmuur te plaatsen
die zodanig opgesteld wordt dat hij aan beide
zijden is te gebruiken. Dan kunnen hier in de
toekomst ook toernooien muurkaatsen worden
gehouden. Muurkaatsen is nog vrij onbekend,
maar het is een sport waar zelfs een wereldkampioenschap voor gehouden wordt. De kaatsvereniging is vol enthousiasme bezig. Wat een
opsteker dat er binnen de vereniging zoveel
mensen bezig zijn om te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van trainingen en
voorzieningen.

Witmarsum - Op zondag 27 april is waterpark
Mounewetter aan haar nieuwe zomerseizoen
begonnen. Om 13.30 uur opende bedrijfsleidster
Joke van der Vliet het versierde zwembad en
daarna was het tijd om in het water te springen.
256 badgasten genoten ondanks het regenachtige weer van een heerlijke watertemperatuur. Na de opening werden er munten in het
water gegooid en hierna konden de kinderen
tijdens het “stuivertje duiken” de munten van
de bodem zoeken. Wanneer ze de gekleurde
muntjes inleverden kregen ze een snoepzakje
en voor de echte stuivers konden ze bij de kiosk
van camping Mounewetter iets lekkers kopen.
Bij het naar huis gaan kregen de kinderen een
fruitsnack mee. Door onze plaatselijke supermarkt Poiesz werden 500 appels aangeboden,
waar wij hen hartelijk voor willen bedanken.
Hoewel het zonnetje zich niet liet zien kon het
personeel tevreden terugkijken op een natte,
maar succesvolle openingsdag.
Wil je je nog opgeven voor zwemlessen A/B of
andere zwemaktiviteiten dan kan dit nog. Ook
bij de triatlongroep op maandagavond is nog
ruimte. Deze zwemgroep is speciaal in het leven
geroepen om de deelnemers aan de komende
triatlon op 31 augustus goed getraind aan de
start te laten komen, dus geef je hiervoor op
en zwem mee! Moederdag 11 mei mogen alle
moeders gratis zwemmen. Op dinsdag 27 mei
wordt de scholenestafette gehouden. Wilt u ook
eens lekker zwemmen in de buitenlucht, kom
dan deze zomer eens langs en geniet van ons
bruisende buitenbad! Voor meer informatie
bel met tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze
website www.zwembadmounewetter.com.
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Albumpresentatie Nicsz
in Poppodium Bolwerk

eigen foto
De jonge rockers van Nicsz presenteren op
vrijdag 9 mei hun eerste echte CD in Poppodium Het Bolwerk in Sneek. Sinds de
release van demo EP ‘Free’ begin vorig jaar
zijn Klaas, Sjoerd, Willem en Sytse druk
geweest met het schrijven van nieuw materiaal
en het verbeteren van bestaande liedjes. In de
afgelopen maanden is een groot deel van
deze nummers vastgelegd met band coach
Sytze Verbeek in de Atrium studio in Sneek.
Twee van de nieuwe nummers werden opgenomen met producer Freek van der Heide,
bekend van o.a. Brückenbauer en Mundo Park.
Het eindresultaat mag er zijn, een album vol
pakkende pop-rock nummers met aanstekelijke
hooks en een rauw randje. Nicsz bestaat inmiddels vier jaar en in die tijd is de band uitgegroeid van beginnende coverband tot een
volwaardige rockband met zo’n 100 optredens
op de teller. Lekker rocken, plezier maken en
vooral veel spelen, dat is de insteek van de
vier bandleden. Naast eigen optredens stonden ze in het voorprogramma van Krystl,
Lucas Hamming en Blaas of Glory en waren
ze te gast bij Omrop Fryslân en 3FM. Ze
speelden op diverse festivals en staan binnenkort op een uitverkocht Oerrock, waar ze
openen voor artiesten als Douwe Bob, Racoon
en Go Back To The Zoo. Reden genoeg dus
voor een feestje! De avond wordt geopend
door niemand minder dan Hille Stellingwerf,
afkomstig uit Witmarsum en voorman van
When We Are Wild (3FM Serious Talent en
Radio 2 Talent). Met deze band speelt Hille
sfeervolle en folkachtige popsongs, die voor
deze gelegenheid in een speciale soloset worden gebracht. De aanvang op 9 mei is om
20.00 uur en er is gratis entree.

Vriend van de Belboei
U kunt u nog steeds aanmelden als “Vriend
van de Makkumer Belboei”
per brief naar:
Ondernemers Vereniging Makkum
Antwoordnummer 4700
8754 ZP Makkum
of te mailen naar:
belboei@makkum.nl
De afgelopen week zijn de aanmeldingen al
binnen aan het komen via de mail en nu kunt
u ons ook per post bereiken.
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness,
sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij:
Beach Resort Lifestyle,
Langezand 2c, 8754 HR Makkum.
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com
Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

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

GV Sparta succesvol bij selectiewedstrijden turnen

Zaterdag 10 mei

DWP 1 - Makkum 1
Blauw Wit '34 3 - Makkum 3
NOK A1 - Makkum A2
SWZ C2 - Makkum C1
Makkum C2 - Oeverzwaluwen C2
Workum D1 - Makkum D1
Makkum D2 - SDS D4
Makkum E1 - Waterpoort Boys E2
Makkum E2 - Woudsend E3
Makkum E3 - Heeg E2
Makkum F1 - SWZ F2
NOK F1G - Makkum F1
Scharnegoutum'70 F3 - Makkum F2
SC Bolsward F6M - Makkum F3
Makkum VR1 - Jacob St. VR1
Mulier MB1 - Makkum MB1

Nacompetitie!

Makkum A1 - sjo jong Harkema
Kantinedienst
Sytse de Vries/Tilda Adema
Jannie van Loon/Tineke Algra
Hillebrand Visser/
Angelique Harteveld/
Wiebren vd weerd

14:30
14:45
10:45
12:00
9:00
9:00
9:00
10:15
11:15
10:15
19:00
9:00
10:00
9:00
14:30
12:30

15.00
8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum

eigen foto
Nog niet eerder waren er zoveel turnsters van
gymnastiekvereniging Sparta Arum succesvol
op de plaatsingswedstrijden van rayon Súd
West Fryslân maar liefst 8 van de 16 selectie
meiden hebben zich geplaatst voor de Friese
kampioenschappen. Drie meiden rechtstreeks
door zich als eerste te plaatsen met de hoogste score. Voor een kleine vereniging als
Sparta een hele opsteker. De aankomende
zaterdagen staan dan ook in het teken van
deze kampioenschappen.
Op 10 mei turnen Jenny Bakker senior sup-

plement H en Jasmijn van Althuis jeugd 2
supplement G in Sneek hun kampioenschappen. Zaterdag 17 mei is de beurt aan Femke
Brouwer jeugd niveau D2 en Merlijne van Stee
pupil 1 niveau D3, zij mogen afreizen naar
Wolvega. Als afsluiter zijn de jongste deelnemers op zaterdag 24 mei in IJlst aan de beurt.
De vier turnsters die zich hiervoor hebben
geplaatst zijn: Denise de Boer instap niveau
12, Amarins van Althuis instap niveau 12,
Marike Gillebaard pre-instap 2 niveau 12 en
Maud van der Veen pre instap 1 niveau 12.

5-1
1-2
2-2
5-2
5-3
5-1
14 - 0
3-5
0-3
0-5
1-2
3-4
1-4
9-1
5-6
3-7
2-2

Wist u dat...
• Er “Zondag 18 mei kruiend ijs op – bij het
Sopkafee i.v.m. 10 jarig bestaan is volg de
nadere aankondiging in de Belboei”

Uitslagen PSV de Halsbânruters
Franeker 1 en 2 mei
Annette Reitsma kwam in Franeker aan de
start met Carmen in de klasse M1 dressuur. In
de 1e proef werd de 5e prijs gewonnen met
185 punten en in de 2e proef de 3e prijs met
187 punten. Beide proeven samen goed voor
2 winstpunten. Kirby van Doeveren kwam op
2 mei met Gitte in de klasse B uit. In de 1e
proef won zij de 1e prijs met 188 punten goed
voor 1 winstpunt.
Arum 4 mei
Annemarie Wietsma kwam met Eleana H.B uit
in de klasse L1. In de 1e proef won zij de 3e
prijs met 189 punten en in de 2e proef de 1e
prijs met 190 punten. Beide proeven samen
goed voor 2 winstpunten. (foto)

Makkum 1 - SWZ 1
Makkum 2 - Be Quick D 2
Woudsend 2 - Makkum 3
Balk 3 - Makkum 3
Geel Wit A1 - Makkum A1
Bolsward A2 - Makkum A2
SWZ B1 - Makkum B1
Oudehaske C1 - Makkum C1
ST IJVC-Blauwhuis C2 - Makkum C2
Makkum D1 - Frisia D2
FVC D3 - Makkum D2
SWZ E3 - Makkum E1
Makkum E2 - NOK E2G
QVC E2G - Makkum E3
LSC 1890 F8 - Makkum F2
Makkum F3 - Oeverzwaluwen F2
Makkum MB1 - Dronrijp MB1

• Op 14 mei inschrijven avond4daagse
van 19.00 tot 20.00 uur in MFC
• De avond4daagse van 19 t/m 22 mei is

’Actie kerkenwerk’

eigen foto

Makkum - Zaterdag 17 mei is weer de jaarlijkse
rommelmarkt van ‘’Actie kerkenwerk’’. Ook is er
een gezellig kerk café waar u iets kunt drinken,
en draaiend rad. Spullen voor de rommelmarkt
kunt u zelf brengen op 13, 14 en 15 mei vanaf
9.00 uur rechtsreeks naar ‘’Het Anker’’. Geen
grote kasten of bankstellen. Tot ziens op 17 mei.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

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

TE KOOP
Rolschaatsen maat 39, merk RSI, beste merk
wat er is, nieuw en ongebruikt in de doos voor
 45,00. Tel. 0515 232272.
5 boeken van Saskia Noort in box; titels: buren
en Terug naar de kust. De boeken zijn nieuw,
niet gelezen. Voor  25,- mag u ze hebben.
Email: MollyHBA@hetnet.nl .
Polyester speedbootje 370x170 met vlonders,
stootkussens, blauw/wit.  250,- Sms uw e-mail
naar lucas001@zonnet.nl en ik stuur u een
foto of kom kijken in Gaast tel. 06.40906682.
Kleindochter Marrit (8 jaar) heeft bij de KoninginneBingo een waardebon voor een (proef)les autorijden bij Rijschool Monique in Makkum gewonnen
t.w.v.  42,50. Wie wil deze waardebon van
Marrit kopen voor  15,-? Tel. 0515 231778.

Op de schar bij het bruggetje hebben Lieke van Loon (rechts) en Chantal de Witte (links) dit
kleine jonge eendje gered. Zij werd aangevallen en opgejaagd door 3 mannelijke eenden.
Even daarvoor had een mevrouw haar gered uit de bek van een kat en terug geplaatst in het
water. Helaas was de moeder nergens te bekennen en was dit eendje ten dode op geschreven.
Maandagavond heeft de dierenambulance haar op gehaald en is ze nu bij haar soortgenoten
bij de fugelhelling in Ureterp.

Tweede Bekerwedstrijd sportvissen

Blauwe linker heren kaatswant z.g.a.n. gemaakt
door Triemstra. Vraagprijs: 100 euro.
Tel. 06-37562102.
Elektrische Grasmaaier Wolff, met opvangbak
prijs  45,- tel. 06 51275048.
GEZOCHT
Schoonmaakster aan boord van een charterschip in Makkum. Vrijdags van 15.00 tot 18.00.
Zondags van 17.00 tot 20.00. Tot eind oktober,
bel 06 53922490
GEVRAAGD
Wasmachine, liefst gratis of evt. kopen tot
40,- tel. 06 26234426.

Zing Mee in Makkum
Zondagavond 11 mei is er weer een “Zing Meeavond” in restaurant “Waerdsicht” van zorgcentrum Avondrust , Kerkeburen 66. Er worden
bekende geestelijke liederen gezongen uir de
bundel van Joh. de Heer. De orgelbegeleiding
wordt verzorgd door dhr. A.Couperus. De toegang is vrij en de aanvang is om 19.39 uur.
U bent van harte welkom! Voor info: A.Otter
tel. 542126 of D.Tamminga tel. 231618

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Sietse Feenstra, winnaar van de B-klasse
Parrega - Op zaterdagmorgen 3 mei is de
tweede bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist van HSV de Voorn, HSV De
Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen.
De vislocatie was de Workumer Trekvaart bij
Parrega. Het was zonnig weer en er stond
weinig wind. Er is goed gevangen, bijna
iedereen ving (overwegend kleine) vis, maar
er werden ook enkele grote brasems boven
water gehaald. De uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. P. Topma
2. A.D. van Assen
3. B. Sluiter
4. F. Temme
5. H. Nauta
6. K. Bakker
7. H. Olde Olthof
8. F. van Duinen

5558
3616
2090
2000
1811
1740
1458
1059

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

9. A. de Boer jr.
10. J.R. de Boer
11. T. Landskroon

1049 gram
1049 gram
724 gram

B-klasse:
1. S. Feenstra
2. P. de Jong
3. T. Wielinga
4. K. Faber
5. J.R. den Boer
6. A. de Boer sr.
7. B. Dorenbos
8. R. de Jong
9. W. Bakker
10. R. Ras

2102
1827
1523
1495
1272
845
817
721
585
0

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
24 mei in de Zwette bij Reduzum. U dient om
07.00 uur aanwezig te zijn voor de loting. Er
wordt gevist van 08.00 - 12.00 uur.

Rectificatie - In het artikel over Eetcafé Skippers van vorige week is een foutje geslopen.
De openingstijden zijn niet van woensdag t/m zaterdag van 16.00 - 23.00 uur maar van
woensdag t/m zondag van 16.00 – 23.00 uur.

