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Scouting Burdine
Makkum viert 
Sint Joris

SES-weekend 2009
sportief en vooral
gezellig verlopen

Uw huis op Funda?

Jubileum Makkumer Belboei in de bibliotheek

Officiële opening van De Baaies in Makkum
Makkum - Het tot vakantiewoning omgebouwde
voormalige politiebureau aan het Achterdijkje te
Makkum wordt zaterdag 6 juni om 15.30 uur
officieel geopend door burgemeester Theunis
Piersma. Wilt u De Baaies ook eens van binnen
bekijken, dan bent u van harte welkom van 14.30
uur tot 17.00 uur. 

In verband met het programma en de catering
moet u zich wel vooraf persoonlijk aanmelden,

mag natuurlijk ook d.m.v. een briefje, mailtje of
telefoontje vóór vanmiddag 4 juni 16.00 uur! In
een cel staat een collectebus voor Amnesty
International. Op www.baaies.nl kunt u al een
eerste indruk krijgen. Nannie en Johann Schmid
tel. 06-51406145  info@baaies.nl

nb: In verband met de jubileum uitgave van vorige
week van de MB, is dit bericht abusievelijk toen
niet geplaatst.

Makkum - Omdat een kwart eeuw toch wel als
een mijlpaal wordt beschouwd werd vorige week
de Makkumer Belboei in het zonnetje gezet.
Of liever gezegd; de mensen, die iedere week er
voor zorgen dat het wekelijkse huis aan huis
krantje nu 25 jaar lang op de deurmat valt. In al
die jaren heeft de Belboei, in goede en slechte
tijden, het hoofd boven water weten te houden.
En dat mag gevierd worden. Vorige week dinsdag-
avond werd in de bibliotheek te Makkum een
bijeenkomst georganiseerd voor een 50 tal oud-
en nieuwe medewerkers. "We drinke kofje op de
ôfrûne 25 jier en aanst in borrel op de kommende
25"; sprak Albert van der Woude de gasten toe.
De Belboei heeft inmiddels een eigen plek ver-
worven in Makkum en wordt ondertussen ook in
meerdere dorpen van Wûnseradiel verspreid. De

adverteerders zijn daarin een onmisbare schakel.
Zij vormen de bron van inkomsten en van der
Woude is er van overtuigd dat dat de komende
jaren niet zal veranderen.

Aan de bekende witte lange biebmuur is een
historisch overzicht gemaakt van hoogtepunten
van het Makkumer Nieuws. Een fraaie collectie
zwart-wit en kleuren foto's van Jan Werkhoven,
fotograaf vanaf het eerste uur, completeert het
geheel. In deze "eenvoudige" opzet zijn de samen-
stellers uitzonderlijk goed geslaagd. Ter gelegen-
heid van het 25 jarig jubileum heeft de commissie
een speciale postzegel uitgebracht van de Belboei.
Iedereen kreeg als aandenken een exemplaar
mee naar huis en uiteraard ook het nieuwste
nr.1290 van de jubilerende krant.
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Info Familieberichten Agenda
Kerkdiensten   
zondag 7 juni

Het Anker 9.30 uur ds. J. van Olffen, tevens Jeugdkerk

R.K. Kerk 9.30 uur parochievoorganger                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag + H.A.

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers                        

Holle Poarte piramide 
9.30 uur, voorganger dhr. E. Scheffer, 
m.m.v. Zeemanskoor en brass ensemble

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281        

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

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 Tandartsenpraktijk 
De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward.
tel. 0515-238980                 

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 08.45 tot 09.00 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur

tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

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. 0515-573736. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

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

5 juni 1999   -   5 juni 2009

Henk Mulder  
10 jaar lang zonder pa, waar is de tijd gebleven
Ik zou zo graag nog zoveel aan je vragen,
met je praten en dingen overleggen.
Je mijn huis laten zien hier in Makkum, 
de plaats waar je zo graag kwam, 25 jaar lang.
Wat zou je trots zijn op mijn zoon die ik
helemaal uit China mocht halen. Je zou gek
zijn geworden bij de gedachte dat je dochter
aan de andere kant van de wereld zat.
Mike weet precies wie pake is, helaas alleen
van foto’s, beppe en mama haar ketting en pa
en Catharina haar graf. Als we daar zijn wrijft
ze die pop over de steen. (niet echt bevorderlijk
voor de tranen maar zo lief)
Lieve pa en pake, we missen je zó.

Makkum, Janet en Mike

Bedankt

Voor de bloemen, kaarten en fruit 
met ons 50-jarig huwelijk

Jochum & Duche

Ja earlik wier dizze
baakster wurd 7 juny

50 jier

donderdag 4 juni
Makkum – Elke donderdagmiddag 14.00 uur
in de tuin van zorgcentrum Avondrust,
Jeu de boules voor 55+

vrijdag 5 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 
14.30 tot 16.30 uur soos in het restaurant

zaterdag 6 juni en zondag 7 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” 10.00 uur
Off. KNKB Jongenspupillen partij

Makkum – BoulevardMakkum 
Beach to Bbeach long distence Race

zaterdag 6 juni
Makkum – Piramide Holle Poarte
bingo 20.00 uur in de bovenzaal

Cornwerd – K.V. Meiinoar Ien 
11.00 uur Doarpspartij

zondag 7 juni
Makkum – “Keatslân De Seize” 11.00 uur
Keatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatspartij

woensdag 10 juni
Makkum – Inloopmorgen in “Het Anker” van
10.00-11.30 uur samen koffiedrinken, elkaar
ontmoeten en gezellig bijpraten

Makkum – Openbare Bibliotheek, hele maand
juni tijdens openingsuren, overzicht met foto’s
en teksten 25 jarig Jubileum Makkumer Belboei

Makkum – Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april
tot 26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-
Abma. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van
10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp
van 1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop
Masséus. Openingstijden: dinsdag t/m zondag
van 10.00 tot 17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei
t/m september unieke poppenhuizententoonstelling
en verkoop handgemaakte artikelen. Geopend
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198

Uit eigen regio

Plaats uw familiebericht 

in de Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Magere Fruityoghurt, 1 liter...............................................1.59
Graskaas Jong, 500 gram...................................................3.99
Pepercervelaat.........................................25 cent korting
D.E. Roodmerk, pak 250 gram.....................................nu 1.89
Dreft Afwasmiddel, 600 ml...........................................nu 1.99
Coebergh Bessen, 75 cl..................................van 9.29 nu 6.99
Paturain, 125 gram........................................................nu 1.99
Honig Spaghetti + Mix...........................................samen 1.39
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Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 4/6 t.e.m. wo. 10/6

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 6 juni wordt weer het oud papier
opgehaald door de leden van muziekvereniging
Hallelujah en Mannenkoor De Flevosanghers.
Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur gestart. Het
verzoek is om het papier goed gebundeld of in
dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het papier
brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag
in de Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en
kaatsveld.

Voorjaarsmarkt R.K. Sint
Martinusschool
Makkum – Vandaag – donderdag 4 juni - van 15.00-
19.00 uur grote Rommelmarkt, Draaiend Rad,
Verkoop zelfgemaakte spullen door kinderen,
Muziekoptredens, Schminken, Tattoo zetten, KiKa
Beren, Enveloppenspel en veel meer. Komt allen!!

Motorrijder
raakt rijbewijs kwijt
Makkum - De politie heeft zondagmiddag het rij-
bewijs ingevorderd van een 22-jarige man uit
Bolsward. De man reed op de Weersterweg waar
80 km/u is toegestaan. Zijn snelheid werd gemeten
op 140 kilometer per uur. Naast de invordering van
het rijbewijs kreeg hij proces-verbaal voor het
overschrijden van de maximum snelheid.

Nieuwe winkel!!
Makkum – Op de Suderseewey 11b is een tweede-
hands kleding winkel gekomen van R&M. We zijn
elke zaterdag open van 14.00-16.00 uur. Als we er
niet zijn plakken we een briefje op de deur. We
hebben babykleding, jongens en meisjes kleding,
ook hebben we sierraden, zeggen de twee jeugdige
‘ondernemers’. Als u kleren heeft en u het niet
meer hoeft breng het dan bij ons!
Groetjes Rixt en Marte.
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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

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  J U N I
 Babi Pangang
 Kip Feng Sheng
 Mini Loempia’s
 Witte Rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Wetterskip Fryslân: Ondanks forse inzet reserves, toch lastenstijging

Leeuwarden – Om de veiligheid van de inwoners
van Fryslân en Groninger Westerkwartier ook in
de toekomst te garanderen, is stijging van water-
schapslasten nodig. Wetterskip Fryslân gebruikt
de komende jaren het overgrote deel van de
bestaande financiële reserves, om de lastenstijging
voor de belastingbetaler zo laag mogelijk te
houden. Het belastingsysteem is opgebouwd uit
twee delen: zuiveringsbeheer en watersysteem-
beheer. Bij zuiveringsbeheer stijgen de lasten
minimaal. Het beheer van de waterzuiveringen
is op orde en er zijn geen grote investeringen te
voorzien. Bij watersysteembeheer moet wel veel
worden geïnvesteerd en stijgen de lasten. Dit is
nodig om het beheergebied van het waterschap
voldoende klimaatbestendig te maken. Het dage-
lijks bestuur stelt daarom voor om de watersysteem-
heffing vanaf 2010 met ruim 4% te verhogen.

Het klimaatbestendig maken van het beheergebied
omvat een fors investeringsprogramma met een
breed pakket nieuwe maatregelen, zoals water-
berging en gemalen. Daarnaast wordt het totale
takenpakket van het waterschap de komende
jaren uitgebreid. Onder andere met de overname
van het grondwaterbeheer, de zandige kust

(primaire waterkering) en overname waterbeheer
bebouwd gebied. Veel belastinggeld is nodig
voor het verhogen en versterken van oevers en
kaden om aan de nieuwe normen te voldoen. Bij
een verhoging van de belasting voor watersysteem-
beheer met ruim 4%, ontstaat vanaf 2012 een
structureel tekort van circa € 8 miljoen per jaar.
Dat komt omdat de reserves dan vrijwel uitgeput
zijn. Er wordt voorgesteld om nog dit jaar een
maatregelenpakket samen te stellen, om dit
tekort te voorkomen. Het waterschap bekijkt de
komende maanden onder andere het oude en
nieuwe beleid binnen watersysteembeheer. Het
bestuur moet daarna keuzes maken. Dan blijkt
of er genoeg bespaard kan worden om het gat
van acht miljoen te dichten. De jaarafrekening
van 2008 laat overigens een fors overschot zien.
Een van de oorzaken is dat een deel van de
ambitie nog niet volledig is gerealiseerd. Er
wordt daarom voortdurend gewerkt aan verdere
professionalisering van de organisatie. Het
waterschap investeert onder meer in een samen-
werkingsgerichte cultuur en het maken van
kostenbewuste afwegingen. De voorstellen moeten
nog wel door het algemeen bestuur van het
waterschap worden goedgekeurd.

Scholenestafette in “Mounewetter”

Witmarsum - Onder grote belangstelling vond op
donderdag 28 mei j.l. in waterpark “Mounewetter”
de jaarlijkse scholenestafette plaats, 8 teams streden
tegen elkaar. Uit Arum kwamen “De Opslach”
met 1 team en “De Hoekstien” met 2 teams. Wons
kwam aanzetten met de “J.C.P. Salverdaschool”
en van Witmarsum deden “De Bonkelder” met 2
teams en ”De Utskoat” ook met 2 teams mee. Elk
team bestond uit 6 leerlingen, iedere leerling mocht
2 banen zwemmen en de laatste leerling werd,
zittende op een mat, naar de overkant geduwd
door de 5 andere leerlingen. Na een spannende

strijd kwamen de leerlingen van basisschool
“De Utskoat”1 als overwinnaar uit de 3 poules.
De tweede prijs ging naar “De Opslach” en de
derde plaats was voor team 2 van “De Hoekstien”. 

Tijdens de wedstrijd kon er in het 2e bad vrij
gezwommen worden door de andere leerlingen.
Voor iedere school was er een beker en voor alle
deelnemers een herinneringsvaantje en wat
lekkers. Iedereen was erg enthousiast. We hopen
dat er volgend jaar nog meer scholen meedoen
aan de estafette.

(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell   --   GGrrooeennttee  --

FFrruuiitthhaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Versgesneden Hollandse Broccoli 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.60

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . 1.00

Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85

Bij besteding boven  5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . . 1.00

Wij hebben weer nieuwe oogst 
eerstelingen mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Avondvierdaagse met 282 wandelaars

* v.l.n.r. Voorzitter DES Geertina Bijlsma, IJtje van Bergen, Cicilia Anema en organisator Jelle de Vries

Makkum – Ook dit jaar kan men, ondanks de
harde wind en op de derde avond ook nog regen,
terugzien op een geslaagd wandelfestijn. Dit jaar
mocht de organisatie met de intocht 282 wande-
laars welkom heten, waarvan een wandelaar door
de voorzitster van de Gymnastiek D.E.S. Geertina
Bijlsma, in de bloemetjes gezet en wel Cicilia
Anema, zij liep de avondvierdaagse voor de 25e
keer. Naast haar staat Ytsje van Bergen, zij kreeg

voor de 30e een medaille. De commissie wil ieder-
een maar vooral de oudercommissies van de
scholen, waaronder ook Exmorra bedanken voor
hun inzet, want door hun medewerking nemen
zij ons veel werk uit handen “Bedankt”.

Ook de intocht met medewerking van het korps
“Hallelujah” en mede door het prachtige weer
was het een mooie afsluiting.
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Stichting 
Kinderopvang
Zuidwest
Friesland

St. Kinderopvang zoekt
een gastouder in Makkum

Voor een meisje van 6 jaar
op dinsdag, donderdag en vrijdag.

De uren en dagen wisselen, 
maar zijn middels een rooster 

vooraf bekend.

Heeft u belangstelling? 
Bel dan  vrijblijvend voor meer
informatie het gastouderbureau
in Witmarsum, tel. 0517-532084

KanjerKnoerD Festival op de Boulevard van Makkum
Makkum - Op zondag 7 juni van 12:00 tot
17:00 uur, zal dit KanjerKnoerD Festiaval plaats-
vinden ivm. het slechte weer kon dit evenement
op zondag 17 mei geen doorgang vinden. i.v.m.
Het 5 jarig bestaan van Sopkafee Badhûs De Flevo
willen Teetske, Renske, hun medewerkers en
Boulevard Makkum, alle Kanjers en Knoerten
gratis vermaken met een KanjerKnoerD festival
welke bestaat uit o.a.;  een Draaimolen, mini cars,
springkussen, een ballonnen clown, eendjes vissen
spel en een ballenbak. Dit wordt allemaal
verzorgd door attractie verhuur JJ Kelderhuis,

terwijl de Pappa's en Mamma's en de verdere
familieleden zich kunnen ophouden en vermaken
op de terrassen en in onze winkels. Verder zal er
op deze dag van 15:00 tot 18:00 uur een optreden
zijn van Troubadour Guus de Groot en nog een
muzikant uit Arum.

Voor meer actuele informatie over deze evene-
menten willen wij u verwijzen naar onze website
www.boulevardmakkum.nl en willen wij u alvast
van harte welkom heten bij onze evenementen
op de boulevard - strand,  tot ziens in Makkum.

Piaam - Geertina Nota uit Piaam heeft vrijdag
15 mei j.l. de Alpe ‘d’ Huez gefietst voor World
Servants. Met elkaar heb ik ongeveer 1000 euro
bij elkaar gefietst zegt de jeugdige en sportieve
Geertina. Zij fietste mee in een groep, maar was
de enigste die voor World Servants Makkum op
de pedalen ging. Het hoogste punt van de Alpe
‘d’ Huez klim was zeventien honderd meter.
Hartstikke bedankt allemaal voor de sponsoring!!
namens de Groep Makkum, World Servants. 

Met vriendelijke groet 
Geertina Nota. 

De fietstocht is gesponsord door de volgende
bedrijven/zaken:
Pizzaria Milano/cafetaria de Sultan
Schildersbedrijf Herman Nota
Garage Horjus
’t Pareltje mode & cadeaus
Bouwbedrijf Gerben Kuperus
Van der Bles taxicentrale  & touringcar
Fittybizz
Ziezo mode
Idzenga Makkum
Restaurant It Posthûs
Watersportwinkel Silerswaar
Brasserie de 1e rang
Schoenwinkel de Boer
Pannenkoekhuis De Lampion
Bloemenwinkel van der Woude
Gerrie’s hobbyhûske
Klata chocolade
HRC De Prins
Bar/café/restaurant De Zwaan
Keramiekshop
Dio Drogist Bolink
SpeElsgoed
Lunchroom De Halte
Slagerij Brattinga
Bakkerij Kluft
Wesat Sataliet tv-Computer systemen 
Gerben v.d. Weerd
Wijngaarden Textiel & Mode
Kapper Martin van der Kooij
De Binderij Bloemen & zo
Kapsalon Nynke
Zilver & Goudsmid Gordon
De Boer Mode & Wonen
BENT accountants & adviseurs 
(v/h Burghgraef De Jong Schilstra, Makkum)
Bistro Hennie van Richt
Zonwering Industrie Makkum
Buwalda Bouw
Lombaard  kunst en Antiekhandel

Fietsen voor World Servants

* Route van de Alpe ‘d’Huez
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Rectificatie     
25 jaar Makkumer Belboei,
waar blijft de tijd 

In mijn redactionele bijdrage aan de “Makkummer
Belboei 25 jaar” is een ernstig storende fout
gemaakt. Ik heb geschreven dat mevrouw Trijntje
Appelman er niet meer zou zijn. Mevrouw Trijntje
Appelman is, naar ik geconstateerd heb, nog
spring levendig. 

Alle betrokkenen en met name mevrouw Trijnje
Appelman biedt ik mijn oprechte excuus aan
voor deze flater en of onzorgvuldigheid.

Jan Appeldorn

Mijlpaal 25 jaar
Makkumer Belboei

Een andere onvolledige vermelding stond onder
de foto van bovensteende kop te lezen. Bij de
ondertiteling ontbrak de naam van IJtje van Bergen,
die al negen jaar trouw wekelijks de Belboei in
haar wijk bezorgd, evenals de naam van de voor-
zitter van de werkgroep Albert van der Woude,
beiden rechts op de foto in de MB van 27 mei j.l.

Redactie

Open repetitie 
“de Notenkrakers” 
en workshop bij muziekvereniging Hallelujah

Makkum - Wanneer het je leuk lijkt om een
muziekinstrument te bespelen kom dan langs
op donderdag 11 juni a.s. in de Stopera,
Schoolbuurt 2a. Dan geven de “Notenkrakers”
(jeugdkorps van Hallelujah) van 19.00-20.00 uur
een open repetitie. Ook is er de gelegenheid om
advies te vragen over het bespelen van een
muziekinstrument.

Op donderdag 18 juni vanaf 20.00 uur is er een
workshop voor volwassenen. Dirigente Nynke
Jaarsma van Hallelujah zal deze workshop
verzorgen. Heeft u vroeger een instrument
bespeeld en wilt u dit weer oppakken? Wilt u nu
eindelijk eens het instrument bespelen wat u al
heel lang wilde, dan is dit het moment om die wens
te vervullen. Hebben we uw gewenste instrument
op voorraad wat u wilt proberen te bespelen tijdens
de workshop, dan kunt u contact opnemen met
onze contactpersoon instrumentenbeheer Jantje
Postma, Vallaat 20, tel. 232205. Voor algemene
informatie: Nynke Jaarsma, tel. 0517-532706.
Wanneer je op 11 of 18 juni niet aanwezig kunt
zijn, maar wel belangstelling hebt, dan kun je dit
ook doorgeven aan Jantje Postma of Nynke
Jaarsma.

Tot ziens op 11 of 18 juni in de Stopera!!

Bestuur Hallelujah.

Makkum - De Makkumer Belboei, al 25 jaar.
In al die 25 jaar zijn er vele artikelen voorbij
gekomen. Grappige stukken, serieuze stukken,
mooie en ontroerende stukken. Zo ook twee weken
geleden toen er een stuk ingezonden werd door
“inwoners van Makkum”, getiteld “Verdriet in
Makkum: we moeten verder, met elkaar verder”.
In het artikel vond ik de mooie woorden; “respec-
teer ieder zijn eigenaardigheden; gun ieder zijn
eigen identiteit, de levende en de dode. Ieder
mag er zijn met ere.”  Het verbaasd mij echter dat
een week later iemand zich genoodzaakt voelt om
zijn hart te moeten luchten over de naam ”Poepjes”.
De redenen voor het schrijven van deze, zoals ze
het zelf noemt “column”, raken wat mij betreft
kant noch wal. 

Zo’n negen jaar geleden was mijn naam ook nog
Poepjes. Achter elke naam schuilt een identiteit.
Deze identiteit wordt voor een groot deel bepaald
door de naam die we vanaf onze geboorte mee-
krijgen. Zo heb ik, zoals ieder ander, vaak genoeg
gehoord dat ik in bepaalde opzichten een zoge-
naamde “echte Poepjes ben”. Mijn achternaam is
in het jaar 2000 veranderd, maar als iemand nog
altijd karakteristieke trekken van een “Poepjes”
in mij herkent zal diegene mij nog altijd kenbaar
maken dat ik een “echte Poepjes” ben. Het ver-
anderen van naam heeft mijn identiteit niet
veranderd, gelukkig. Ik ben trots op het feit dat mijn
voorfamilie “Póépen” waren, welke identiteit daar
dan ook aan verbonden is. 

Toen ik nog “Poepjes” heette heb ik me echter

nog nooit beziggehouden met het feit dat ik
overal “schijt” aan zou hebben of dat ik vroeger
zo’n “scheetje” was. Voor mensen die onbekend
zijn met de naam “Poepjes” zal deze associatie
misschien onoverkomelijk zijn, een echte “Poepjes”
houdt zich hier totaal niet mee bezig. Maar zoals
het gaat in het leven heb je te maken met de
medemens. Iedereen is ook een product van zijn
of haar omgeving. Dit maakt dat wij mensen
gelukkig niet altijd overal schijt aan hebben en
er bijvoorbeeld voor kiezen onze achternaam te
veranderen. Nadat ik daar in 2000 zelf voor heb
gekozen hoor je in je omgeving verschillende
geluiden. De één heeft er begrip voor, de ander
vindt het nog steeds leuk je bij je oude achter-
naam te noemen en nog een ander wil je gaan
beweren dat jij je identiteit misschien wel over-
boord gooit.

Iedereen heeft zijn eigen redenen om bepaalde
keuzes te maken. Daar gaan vele afwegingen aan
vooraf. Zoals bij elke keuze moet je soms mensen
teleurstellen. Ik hoop echter dat in  de geest van
het stuk van de “inwoners van Makkum” ieder-
een elkaar respecteert in zijn of haar keuze.
Iedereen mag zijn wie hij of zij is, of je nou van
Palmhoven, van Bloemendonck, Portena of
Veslinga heet. Mijn identiteit veranderd er in elk
geval niet door, ook al zal mijn veranderde
achternaam door leken niet meteen geassocieerd
worden met de naam en achtergrond van de
naam “Poepjes”.

Jord Veslinga

Ingezonden 

Makkum - Garage Horjus in Makkum is één van
de BOVAG bedrijven waar ANWB de komende
tijd actief vakantiegangers naar toe gaat sturen
voor een technische inspectie van hun voertuig.
De ANWB verwacht dat er dit jaar veel meer
mensen rijdend over de weg op vakantie gaan.
De consumentenorganisatie wil voorkomen dat
deze groep voortijdig met pech onderweg strandt
langs de weg omdat hun vervoermiddel niet in
orde zou zijn. De ANWB is daarom een grote
landelijke campagne gestart in samenwerking
met BOVAG. Onder de noemer`Veilig naar je
Stek met de VakantieCheck’ gaan beide organi-
saties heel Nederland oproepen om op tijd hun
voertuig te laten controleren. 

Voordeel
De samenstelling van de VakantieCheck is veel-
omvattend. Dit geeft je als klant veel zekerheid.
Ook levert de VakantieCheck je bij Garage Horjus
in Makkum de klant de nodige extra voordelen
en aanbiedingen. Deze worden vanaf 7 mei
wekelijks bekend gemaakt via www.anwb.nl/
vakantiecheck. Bij een goed resultaat wordt het
voertuig bovendien voorzien van het Vakantie-
Check 2009 Vignet (zolang de voorraad strekt).
Een duidelijke bevestiging dat het voertuig een
grondige inspectie heeft ondergaan. ANWB leden
krijgen bovendien 10% extra korting op de
VakantieCheck die Garage Horjus aanbiedt voor

 29,95. Indien er reparaties nodig zijn, neemt
Garage Horjus contact op met de klant voor
goedkeuring om deze uit te voeren. Voor deze
werkzaamheden geldt het normale tarief van
Garage Horjus. Op vertoon van het ingevulde
VakantieCheck formulier met de stempel van
het autobedrijf, krijgen ANWB leden vanaf
begin juni bovendien, zolang de voorraad strekt,
een goed gevulde, gratis VakantieTas bij de
ANWB winkels. 

Selectie
Klaas Horjus van Garage Horjus: “We zijn erg
verheugd dat we tot de selectie van BOVAG
bedrijven behoren waar de ANWB actief vakantie-
gangers naar toe stuurt in de vakantieperiode om
hun voertuig te laten controleren. Wij zien hier een
belangrijke rol voor ons weggelegd. Wij constateren
ook dat men vaak te laat of helemaal geen aan-
dacht besteedt aan de vraag of het voertuig wel
klaar is voor de lange reis. Dat is buitengewoon
jammer want tijdens je vakantie wil je juist zo
min mogelijk stress en vervelende ervaringen.”

Garage Horjus
Zuiderzeeweg 7 - makkum

Telefoon: 0515-231318.
www.garagehorjus.nl

Garage Horjus deelnemer ANWB VakantieCheck campagne
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Scouting Burdine Makkum viert Sint Joris

Makkum – Op 23 april was het Sint-Jorisdag en
wordt door de scouting internationaal gevierd.
Vooral katholieke scouts houden een feestdag die
afgesloten wordt met een groot kampvuur. Oor-
spronkelijk door Lord Baden-Powell gekoppeld
aan ridderlijkheid, maar tegenwoordig staat
Sint-Jorisdag in het licht van het thema goed en
kwaad.De ridderlijke figuur van Sint Joris heeft
altijd een bijzondere verering genoten. Richard
Leeuwenhart stelde hem aan tot patroon der
kruisvaarders en de nationale synode van
Engeland verklaarde hem in het jaar 1222 tot
patroon van Engeland. Bij het ontstaan van
Scouting werd de strijdbare martelaar tot
patroon gekozen.

Ook dit jaar hebben wij St. Joris gevierd.
Zaterdag 16 mei om 14.00 uur werd iedereen in
het Scoutinggebouw verwacht waarna we geza-
menlijk gingen openen. Daarna hebben we de
groep verdeeld in zes groepjes die door middel
van een speurtocht door het dorp op zoek gingen
naar het zwaard van St. Joris. Gelukkig had

iedereen goed gezocht en kwam elke groep met
een miniatuur zwaardje weer terug bij het gebouw.
Onder het genot van een lekkere beker limonade
en een stuk koek gingen we rond de kampvuur-
kuil zitten om te luisteren naar het verhaal van
St. Joris. En op het einde van verhaal werd er
traditioneel het grote zwaard van St. Joris ver-
brand. We zaten er warmpjes bij. En om andere
mensen nou ook dat warme gevoel te geven zijn we
met zijn allen naar Avondrust gegaan en hebben
wij alle bewoners uit naam van Scouting Burdine
een bloem gegeven. En wat is er mooier dan blij
gezichten te zien op het moment dat de deur
open gaat en een grote of een kleine scout je een
bloemetje aanbiedt. De kinderen en leiding
hebben genoten van dit moment. Daarna keerden
we terug naar het scouting gebouw om af te sluiten.
Hierna hadden we nog een paar adressen in het
dorp aan wie we graag een bloemetje wilde
geven omdat ook deze mensen het verdienden.

Namens Scouting Burdine,
Marion Zeilstra

(eigen foto)

Makkum - Wie regelmatig langs het kanaal komt,
heeft wellicht al de nodige sloepen kunnen ont-
dekken. In voorbereiding op de 15 kilometer lange
Slag om Makkum, hebben een aantal teams al
vast een plekje gezocht in de Makkumer haven.
Zaterdag 6 juni zullen zij, samen met ca dertig
andere teams, hun krachten meten in de 7e editie
van de sloepenrace “Slag om Makkum”.

Vanaf 12.00 uur zullen de sloepen in tweetallen
starten vanuit de gemeente haven. Onder het genot
van een kopje koffie kan het publiek de roeiers
zien vertrekken en ca 1,5 uur later, onder luid
applaus, terug verwelkomen in de haven. Voor
de dames en heren in de eerste tweede en derde

klasse is de Slag om Makkum van belang voor
het Nederlands Kampioenschap en daarmee is
een felle strijd op het water gegarandeerd. In de
tent is er muziek en zal zo rond 18.00 uur de
prijsuitreiking plaatsvinden. Later in de avond is
er voor de muziekliefhebbers nog volop feest
met Kleintje Leugenbollepop.

Voor meer informatie kunt u terecht op de site
van de organiserende Stichting Riemen over en
Weer, www.slagommakkum.nl.

Oproep: In verband met het plaatsen van de tent
vragen wij u vanaf donderdagavond  23.00 uur
geen auto`s te parkeren op de visafslag. 

Slag om Makkum 2009



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 3 juni 2009

Kaatsvereniging Makkum       
Organiseert              

de Keatsatelier J. Scheepvaart
Pearkekeatspartij

Zondag 7 juni a.s. - Aanvang: 11.00 uur.
Dit is pearkekeatsen voor leden + verliezersronde.

Er wordt gekaatst in 
een A-Klasse en in een B-Klasse.

De prijzen bestaan uit medailles
en waardebonnen,

aangeboden door Keatsatelier Scheepvaart.

Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag 6 juni
in de kantine of bij secr. Mieke Tilburgs,

Tel: 0515-231377.

De loting is op zaterdag 6 juni om 20.00 uur.

www.kv-makkum.nl

Opening Baaies
(voormalig politiebureau)

Bij Scheepvaart 
werd je gedwongen....

Bij Johan ga je vrijwillig
de cel in!

DAT verdient een bloemetje

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

75 fietsen in de verkoop, actie, 
nieuw en verhuur.

opruiming zaterdag 6 juni
8.30 uur -10.00 uur.

Voorstraat 7 Makkum
*******

maandag t/m vrijdag
van 8.30 / 12.00 uur

en van 13.00-18.00 uur geopend
woensdag middags geopend in juni-augustus

vrijdagavond 19.00 tot 21.00 uur
zaterdag 8.30-12.00 / 13.00-16.00uur 

Opruiming in grasmaaiers en andere grote 
tuinartikelen, rollen gaas, hekwerk, trimmers

enkele voor weg geef prijzen
13 juni 8.30 -10.00 uur

Bolsward - Per 1 januari 2007 is de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning van kracht geworden.
Hierdoor is er het een en ander veranderd voor
mensen die een aanvraag doen zoals ouderen of
mensen met een handicap. Voorheen was het zo dat
mensen die op één of andere manier hulp nodig
hadden bij verschillende loketten aan moesten
kloppen. Met de nieuwe wet moet dat gemakkelijker
gemaakt worden. Voor advies, hulp en ondersteuning
kunt u bij de WMO terecht. In de nieuwe wet zijn
oude wetten zoals de welzijnswet, de Wet voor-
zieningen gehandicapten en een deel van de AWBZ
samengevoegd. 

In Bolsward is vrijdag j.l. een nieuw loket geopend,
dat vooral voor mensen met een handicap gemakke-
lijk te bereiken is. Het loket is op de begane grond en
rolstoelvriendelijk. De cliënten moeten zo optimaal
mogelijk geholpen worden en de diensten die aan-
geboden worden zijn voor iedereen. Aarzel niet om
met uw vragen naar het WMO loket te gaan. Ook
mensen die in de bijstand gekomen zijn, kunnen

hier met hun vragen terecht. Het loket is in samen-
werking met de ISD en 6 gemeenten tot stand
gekomen. In de zuidwesthoek zijn verder loketten
in Balk, Sneek en Lemmer. Volgens burgemeester
W.Chr. Vroegindewei is het loket tot stand gekomen
dankzij goede samenwerking van wonen, welzijn
en zorg. Zij is van mening dat sommige inwoners
door de bomen het bos niet meer zien. Het WMO
loket moet dan uitkomst bieden. Ook de diensten
van de ISD aanvragen worden hier behandeld. Het
moet een soort winkeltje worden voor alle aanvragen
en er moet een optimale informatie verstrekt worden.
Het is mogelijk langs te komen en een gesprek te
hebben, telefonisch, maar ook digitaal is kan en als
het onmogelijk is om langs te komen kan de cliënt
thuis bezocht worden. Het loket is dagelijks geopend
en de huisvesting is in het grote gebouw van de
Wymerts in Bolsward. Telefonisch is het WMO
loket bereikbaar op nummer 0515-534999 en digitaal
www.isdzwf.nl. Denkt u hulp of hulpmiddelen
nodig te hebben schroom niet maar neem contact
op met het WMO loket het is er voor iedereen.

WMO loket in Bolsward is er voor iedereen

Sneek - Thuishotel organiseert een cursus Borst-
voeding op woensdagavond 24 juni en 1 juli 2009
van 19.30 tot 21.30 uur. Deze cursus bestaat uit 2
bijeenkomsten en wordt gegeven door een wijkver-
pleegkundige. Aanstaande moeders en ook vaders
zijn van harte welkom. Opgave voor de cursus kan
bij Thuishotel, tel: 0515 461 234 of surf voor meer
informatie en aanmelding naar www.thuishotel.nl
of mail naar info@thuishotel.nl. 

Thuishotel is een onderdeel van Thuiszorg Zuid-
west Friesland. Het volgen van deze cursus is een
mogelijkheid om u voor te bereiden op het geven
van borstvoeding. De volgende onderwerpen worden

besproken zoals: de baby aanleggen aan de borst,
hoe vaak per dag kun je aanleggen, voor- en nadelen
van borstvoeding, rust en ontspanning, lichamelijk
contact met de baby, stuwing, borstvoeding kolven,
bewaren van borstvoeding en teruggaan naar de
werkkring. In het begin is het wel even wennen
met een baby. Meestal gaat het geven van borst-
voeding vanzelf en soms kan het een beetje tegen-
zitten. Het is goed om van te voren te weten hoe het
kan gaan en dit te bespreken tijdens deze cursus.
Dat geeft vertrouwen en dat is de basis voor het
geven van borstvoeding. Voor vragen en onder-
steuning kunt u terecht bij de wijkverpleegkundige,
ook na de geboorte van de baby. 

Cursus Borstvoeding

Makkum - Er nog nooit een collecte gehouden voor
het Diabetes fonds in Makkum en als vrijwilliger
regiocoördinator wil ik proberen dit in de eerste
week van november voor elkaar te krijgen. Dit in
goede samenwerking met leerlingen van de Friese
Poort in Sneek. Samen zullen wij de komende maan-
den telefonisch mensen, bedrijven en instellingen in
Makkum benaderen om hun te vragen te collecteren
voor het Diabetes fonds. Wij zijn op zoek naar
ongeveer 25 personen en daarbij een collecteleid(st)er

die hieraan leiding wil gaan geven. Vorige week gaf
ik een demonstratie op de school in het telefonisch
benaderen van mensen en dit leverde, tot mijn
eigen verbazing, een score op van drie collectanten
in drie telefoontjes. 
Nu zou ik u willen vragen om in uw Makkumer
Belboei te publiceren over deze aktie voor het
Diabetes fonds. Op de site www.diabetesfonds.nl
kunt u achtergrond informatie en vanzelfsprekend
wil ik u ook graag van dienst zijn.

Collecteren voor het Diabetes fonds

Pingjum - Muriël Stienstra ging met haar pony's
Bettenakkers Brenda en Rozenlaans Daisy naar het
concours in Franeker en behaalde met Bettenakkers
Brenda een winstpunt in de klasse L1 cat.C. Met
Rozenlaan's Daisy kwam zij ook uit in de klasse L1
cat.E. In de 1e proef won zij de 1e prijs met 195
punten en in de 2e proef  de 2e prijs met 196 punten.
Samen 4 winstpunten. Met Rozenlaan's Daisy ging
Muriël ook naar Hippolytushoef en reed daar ook 2
prima proeven. In de 1e proef klasse L1 cat.E de 1e
prijs met 201 punten en in de 2e proef ook de 1e prijs
met 191 punten, goed voor 3 winstpunten. 
Zondag 31 mei werd er in Oosterwolde het jaarlijkse
concours gehouden. Sharona Vallinga kwam uit met

Vie-Power in de klasse M1. In de 1e proef reed zij
2 winstpunten bijelkaar met 196 punten in de 2e
proef was de score 184 punten samen goed voor
3 winstpunten. In de klasse M2 kwam Corinne
huizinga aan de start met Wise Guy's Joerie. In de
1e proef reed zij een winstpunt met 181 punten in
de 2e proef won zij de 3e prijs met 190 punten. Samen
goed voor 2 wintpunten. Ook Kirsten Koopmans
kwam met Tsjerkje uit in de klasse M2. In de 1e proef
won zij de 7e prijs met 183 punten 1 winstpunt.
Juliën Beersma met Nabuco reed in de klasse Z2
twee nette proeven 1e proef de 3e prijs met 212
punten 1 winstpunt en in de 2e proef de 4e prijs
met ook 212 punten 1 winstpunt.

PSV De Halsbanruters
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

KV Makkum organiseert 

de Gebr. Hogeboompartij    
Zaterdag 6 juni a.s. wordt deze Off. K.N.K.B. partij voor Jongenspupillen gehouden.

Dit jaar is er door de K.N.K.B. een kleine afdelingscompetitie opgezet en de 
finale ervan vindt a.s. weekend bij ons in Makkum plaats.

Het afdelingspartuur van Makkum, bestaande uit: 
Klaas Bosma, Jurre Rinia en Jochem Strikwerda, zal ook van de partij zijn!

Het begint om 10.00 uur op “Keatslân De Seize”.

De prijzen bestaan uit eretekens en medailles en worden aangeboden door 
Gebr. Hogeboom constructiebedrijf.

De kransen worden aangeboden door Fam. P. Rinia

Kaatsvereniging Makkum

Makkumers wandelen de
63e Wandelelfstedentocht

* Klaas Jan Dijkstra, Lieuwe Wijnja en Jan
Koornstra bij de finish in Leeuwarden.

* Jan Riemersma en Johannes Reitsma doen
onderweg een bakje.

(eigen foto)

(eigen foto)
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Don de Jong
Witgoed Reparatie
Tevens verkoop en plaatsing
van nieuwe machines
De Skarren 35
8701 ZK Bolsward
Tel. 0515-575431
Mobiel: 06-21481137
E-mail: dondejong2@hotmail.com

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Schildersbedrijf Struik
voor al uw schilderwerken 

binnen en buiten, 
tevens behang- en

timmerwerkzaamheden. 

Tel. 06 – 497 31 312

www.makkumerbelboei.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

We schieten eigenlijk niks op, maar het bevalt ons
prima in Maleisie. Vooral het eiland Langkawi
waar we al bijna 2 jaar liggen. Maar we besloten
in december om een tocht te maken naar Thailand
met de Escape. Eeltje had ondertussen een nieuwe
Yanmar motor ingebouwd dus er moet weer
gevaren worden. Thailand is in een woord
prachtig. Hoge rotsen die soms luk raak in zee
zijn gegooid zo lijkt het, prachtige baaien waar
je mooi kunt ankeren. We hadden het geluk dat
er veel wind stond en veel konden zeilen. Zelfs
een paar keer met drie reven dus wel erg veel
wind ,maar nu konden we alles weer eens even
uittesten,want als je zo lang stil ligt raak je wel
een beetje uit je zeil ritme.

We bezochten Phuket, huurden een scooter om
het eiland te verkennen. Kwamen bij het strand
van Patong te recht, nou hier weet je echt niet
wat je ziet. Tientallen omgebouwde mannen (nu
dus vrouwen) lopen hier te flaneren en s,avonds
heb je hier de mooiste travestieten shows die je
maar kunt bedenken, al is de drukte enorm, dit
moet je toch een keer hebben meegemaakt.

We zeilden naar het eiland Phi Phi Don, waar de
tsunami in 2004 alles verwoestte wat er maar
stond. Alles is weer opgebouwd en er staat nu
een wachthokje aan het einde van de pier, daar
zit iemand in die dag en nacht uitkijkt naar een
vloedgolf, mocht die komen dan moet hij het
eiland waarschuwen, ja of dit dan nog op tijd is,
is natuurlijk de vraag, maar hopelijk gebeurd dit
nooit weer. Ook zie je op alle thaise eilanden
borden met tsunamie vlucht routes, de bergen in
volgens, mij moet je zeer snel zijn wil je de golf
voor blijven maar toch hebben ze geprobeerd
het iets veiliger te maken dan het voorheen was.  

We zeilden naar Krabi en vierden hier oud en
nieuw samen met de crew van de Isis, s,avonds
lieten ze op het strand honderden rijst lampionnen
met lichtjes opstijgen een prachtig gezicht al waren
we wel een beetje bang dat er zo,n ding op onze
zeilhuiken zou landen, gelukkig viel dit mee.
Krabi is echt prachtig, grillige rotspartijen met
honderden longtail boten die toeristen vervoeren
van eilandje naar eilandje. Deze longtails worden
gebruikt voor de visserij en voor vervoer van
personen en goederen. Het zijn lange houten
smalle boten met een automotor en een lange
schroefas waarmee ze sturen, ze kunnen alleen
vooruit, en dit alles zonder demper dus het
maakt een enorme herrie. Zo vermaakten we ons
6 weken lang op verschillende eilanden met over
vriendelijke thaise mensen en heerlijk thais eten.

Daarna zeilden we (weer met veel wind) terug
naar Maleisie en gingen naar het schiereiland
Penang om daar het Chinese Nieuwjaar en het
Thaipusam (een hindu feest) te vieren. Al kreeg
Eeltje daar te maken met een niersteen. Hiervoor
moest hij 2 dagen in een ziekenhuis worden
opgenomen,gelukkig verdween het steentje en is
dit probleem ook weer opgelost. Het Chinese
nieuwjaar wordt hier uitbundig gevierd Penang
bestaat voor 30% uit Chinezen die hier alle tech-
nische bedrijfjes in handen hebben. We zagen
het draken dansen, opera,s, toneelstukken met
prachtig kostuums en alles natuurlijk in het Chinees.
Veel getrommel en show maar het mooiste vonden

wij het lion dancing. Dit zijn twee mannen samen
in 1 leeuwenpak die acrobatische toeren uithalen
op hoge palen.

Ook waren we bij het Thaipusam dit is een pel-
grimtocht van hindu,s, die aan zelfkastijding doen.
Dit doen ze door middel van speren door hun
wangen en neus,grote haken in de rug waarmee ze
een wagen voorttrekken. Sommigen zijn behangen
met kleine melkkannetjes en andere versierselen.
De meesten dragen groten kleurrijke stellage’s
op hun hoofd, soms vastgemaakt met grote pijpen
in hun lichaam alles op blote voeten en onder
begeleiding van Indiaase muziek en dans. Het
klinkt nogal luguber maar we zagen geen spatje
bloed hoe dat kan weet ik niet. Velen waren in
trance en werden door familie en vrienden een
heilige berg opgepraat om daar te offeren. Ze doen
dit om de afgod Muruga te bedanken voor het
afgelopen goede jaar, gezondheid, een baby en
noem maar op. Er rijdt ook een zilveren offer
wagen mee om alle offers van de vrouwen in
ontvangst te nemen en baby’s te zegenen. Op
een bepaald ogenblik stond ik foto’s te nemen,
vlogen de kokosnoten om mijn oren, ik stond
midden in de gevarenzone, de offerzone dus, de
weg wordt ingezegend als de koets eraan komt
dit gebeurd door het kapot slaan van kokosnoten
op de weg, een aparte vertoning. Deze zilveren
offer wagen komt maar 1 keer per jaar van stal dus
een beetje vergelijkbaar met onze gouden koets
al heeft die voor ons een hele andere betekenis.
Allemaal geweldige dingen om mee te maken.
Ondertussen zeilen we nog weer een keer terug
naar Langkawi om een nieuwe elektrische
ankerlier op te halen, we ankerden nog altijd met
een handmatige ankerlier maar dit wordt ons
toch een beetje te zwaar, vandaar deze luxe.

Ondertussen zijn we ingeschreven voor een rally
naar Borneo. We brengen de Escape de komende
weken naar Singapore en vliegen van daaruit
voor 6 weken naar Makkum. Dan half mei ver-
trekken we met een rally richting oost Maleisie
en  Borneo en Sabah.

Eeltje en Marijke Kuperus
famkuperus@hotmail.com
website: Escapewaar.benjij.nu

Thailand, Chinezen en Nierstenen Reisverslag door Eeltje en Marijke Kuperus
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Makkum - Ook dit jaar was het SES-Weekend
zonnig, sportief en vooral gezellig. Voor het
volleybalteam De Timmerfabriek De Houtmolen
kon het SES-weekend niet beter van start gaan.
Vol vertrouwen streden zij samen met 11 andere
teams op vrijdag 22 mei om de felbegeerde eerste
plaats. Ze lieten fantastisch en tactisch volleybal
zien en gingen welverdiend met de eerste prijs
naar huis. Nadat de prijsuitreiking had plaats-
gevonden zorgden DJ Kees en JelleB met veel
enthousiasme en swingende nummers voor een
gezellige gekte in de feesttent.

Uitslag Volleybaltoernooi: 
1. De Timmerfabriek De Houtmolen; 
2. Leaf green Lawn Mowers; 
3. Rinze’s soort; 
4. Brekker Hooligans.

Horeca Veldvoetbaltoernooi zaterdag 23 mei
De Voetbalkantine was vorige jaar fysiek en
voetbaltechnische superieur. Dit jaar slaagden
zij er niet in om een overwinning te boeken. Het
leverde treurige gezichten op toen ze de finale
met 2-0 verloren van de Gebroeders Miedema.
De minst gepasseerde doelman was dit jaar Hidde
Koornstra. Uiteraard van het oppermachtige voet-
balteam Gebroeders Miedema! DJ Kees was
aanvoerder tijdens de derde helft. Onder het genot
van een biertje zorgde hij voor ontspanning na
de strijdlustige inspanning.

De uitslag: 
1. Gebroeders Miedema; 
2. De Voetbalkantine; 
3. Café Discotheek Alcatraz Sneek; 
4. Swinx;  
5. De Zwaan Makkum;  
6. Dorpshuis Bynt Wons; 
7. Buwalda; 
8. Jachtschilders;  
9. De Betûfte bal;  
10. Café Restaurant “De Prins”;  
11. ’t Dophok;  
12. Pancratis; 
13. Keet Nico;  
14. Attema
15. Caravan “Us Stek”.

’s Avonds was het tijd voor De Nacht van
Makkum!!! DJ Maarten was buitengewoon

geweldig achter de draaitafel. Op lekkere, vrolijke
en opzwepende muziek kon er tot het holst van de
nacht gedanst worden. De Lawineboys en Double
DJ’s zorgden voor complete dance experience.

Kaatswedstrijd zondag 24 mei
Er was weer een mooie lijst opgemaakt. Onder
ideale weersomstandigheden werd er ijzersterk
gekaatst.

Dames: 
1. Denise Koornstra (koningin), Tita Rinia,  

Christine Cuperus
2. Geeske Poortstra, Marjane de Jong, 

Jet Wijnja
3. Janet Nota, Sjoke Tilstra, 

Doutzen Oudekerken

Heren:
1. Hendrik Jan van der Velde (koning), 

Sietse Lenters, Jouke Abe Tilstra
2. Hayo Attema, Egbert van der Veen, 

Koert Jansen
3. Daniel Kleiterp, Jeroen Adema, Karel Roorda

Terwijl er fanatiek werd gekaatst, keken de kin-
deren vol spanning uit naar Clown Noni. Want een
feest is geen feest als Clown Noni niet is geweest.
Hij zorgde op een geheel eigen wijze met zijn
grappen en prachtige ballonnenfiguren voor een
spetterend kinderfeest.

Het weekend werd afgesloten, dit keer in samen-
werking met het orkest Butterfly, met het tradi-
tionele SES matinee. Dit matinee was een matinee
zoals een matinee hoort te zijn. Swingende muziek,
een biertap en zeer goed gezelschap. Het spontane
optreden van de trompettist Frank Gietema maakte
het feest compleet.

Als SES-bestuur kijken wij terug op een zeer
geslaagd weekend. Dit was uiteraard niet gelukt
zonder onze vrijwilligers, sporters, toeschouwers,
feestvierders, muzikanten en al die anderen.
Dank aan allen die dit feest mogelijk hebben
gemaakt. Tot volgend jaar! Kijk voor leuke foto’s
op onze website: www.ses-makkum.nl

Het SES-bestuur: 
Rinze, Anjo, Geert, Kees, Sibo, Christine en Nelleke

SES-weekend 2009 sportief en vooral gezellig verlopen Albert Rinia Partij 
door weersomstandigheden 
geen verliezersronde 

Makkum - Bij de Albert Rinia partij in de A
klasse werd gekaatst met 2 poules van 3 partuur.
In poule A wonnen Jelle en hun eerste partij van
Wiers en Thomas. Laatsgenoemden verloren ook
hun partij tegen Franke en Mart. Jelle cs tegen
Franke cs werd een overwinning voor Frankecs.

In poule b wonnen Pytrik en Pieter met 5-4 6/6
van Enno en Erwin. Jesse en Marten Piter verloren
hun beide partijen. De finale tussen Franke cs en
Pieter was een spannende partij maar door zeer
goed opslagwerk van Pieter wonnen zij de partij
met 5-4 6/6.

Uitslag:
1. Pieter van der Schoot, Sexbierum 

en Pytrik van Rosendal, Stiens
2. Franke Jongboom, Dronrijp 

en Mart van der Molen, Witmarsum.

Vanwege de slechte weersomstandigheden werd
besloten door de scheidsrechters zonder verliezers-
ronde te kaatsen in de B klasse. Er stonden 19
partuur op de lijst. Na de 2de omloop verdwenen
de buien en liet zlfs het zonnetje zich zo nu en
dan zien. De halve finale tussen Remco en Pieter
tegen Jesper en Rein werd met 5-2 6/4 gewonnen
door remco cs. Zij namen het in de finale op tegen
Frans en Jelte. Het ging gelijk op en bij 5 eersten
gelijk sloegen Remco cs 3 ballen achter elkaar
boven. Frans cs kwamen echter weer terug tot
5-5 6/4 maar het waren Remco en Pieter die met
de kransen naar huis gingen,

De prijzen en kransen werden aangeboden door
B. Rinia Schilderwerken.

Uitslag: 
1. Remco Dijkstra, Berlikum 

en Pieter Politiek, Wons
2. Frans Dooper, Witmarsum 

en Jelte Drijfhout, Poppenwier
3. Rein Hiemstra 

en Jesper de Groot beiden St. Annaparochie

10.000-ste bezoeker in
Waterpark "Mounewetter"

Op pinksterzondag 31 mei werd in "Mounewetter"
de 10.000-ste bezoeker welkom geheten. De
gelukkige was Mevrouw Janny Buwalda uit
Longerhouw, zij bezocht samen met haar dochter
Femke het zwembad. Mw. Buwalda kreeg van
bedrijfsleidster Joke van der Vliet de felicitaties
en een Mounewetter-badhanddoek overhandigd.

(eigen foto)
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Eerste onderling toernooi Jeu de Boulesvereniging
“De Mouneboulers” 
Witmarsum - Op zaterdag 16 mei j.l. werd het eerste
onderling toernooi na de winterstop gehouden. De
dagen voorafgaand aan dit toernooi viel de regen met
bakken uit de hemel maar op deze vrijdagavond
werd het droog en de banen hadden de regen goed
verwerkt en waren zeer goed te bespelen. De 35
deelnemers hadden er zin in er werden spannende
partijen gespeeld. Door het vooraf indelen van de
deelnemers ging het allemaal zeer snel en om half
5 kon de voorzitter de door een lid aangeboden
prijzen gaan uitdelen. Er bleken slechts 3 deelnemers
te zijn die alle drie de wedstrijden hadden gewonnen
en daardoor moest er gekeken worden wie met
twee gewonnen partijen en een verloren partij de
meeste pluspunten had. Als uitslag kwam uit de bus: 
1e prijs  Nanny Haitsma
2e prijs  W. Stallinga
3e prijs  Antje Bergsma,
4e prijs  Sjoerd Elgersma 
5e prijs  Grietje v.d. Witte. 
De poedelprijs ging naar Geert v.d. Sluis.
Al met al een zeer geslaagde middag.

Inmiddels is ook de zomercompetitie van start gegaan
en dus was het tijd om de prijzen van de winter-
competitie uit te delen. Dit gebeurde na de competitie-
avond op maandag 18 mei. Bij de dames was er nog
een redelijk verschil in het behaalde aantal punten,
bij de heren echter kwam het op 1 punt aan. De
prijzen (waardebonnen) waren als volgt verdeelt:
Dames
1e prijs  G. Zaadstra (337 punten)
2e prijs  J. Joustra (314 punten)
3e prijs  D. Steiginga (310 punten)
4e prijs  A. Bergsma (299 punten)
5e prijs  G. de Haan (293 punten)

Heren
1e prijs  B. Keuning (344 punten)
2e prijs  K. Kroontje (343 punten)
3e prijs  J. de Boer (338 punten)
4e prijs  K. Haitsma (335 punten)
5e prijs  M. Eisma (327 punten)

We hopen dat ook bij de nu lopende zomercompe-
titie het net zo spannend word als bij de afgelopen
wintercompetitie.

7 september 2008 werd in Witmarsum het eerste
jeu de boulestoernooi voor de jeu de boulesvereni-
gingen uit Wûnseradiel gehouden. Met een deel-
name van 61 personen lijkt dit een toernooi te zijn
waar veel belangstelling voor is. Met deelnemers
uit Schettens, Parrega, Burgwerd, Ferwoude,
Zurich, Schraard en natuurlijk Witmarsum (waar-
van ook leden uit Pingjum, Bolsward, Den Helder
en Herbayum mee deden). Niet in al deze dorpen is
een vereniging actief maar deze mensen die deel-
namen zijn zo enthousiast dat ze graag meededen.
Het weer was perfect en de gehele middag was het
zeer gezellig op en rond de banen. Na het spelen
van 2 rondes was er een pauze waarin een kleine
verloting werd gehouden. Na de derde ronde
gespeeld te hebben moest er nog een keer door drie
personen gespeeld worden om te bepalen wie met
de 3e, 4e en 5e prijs naar huis mochten gaan. 

Voor de prijsuitreiking was er nog een dankwoord
voor Klaas Haitsma. Als eigenaar van Loonbedrijf
Klaas Haitsma, en een verwoed bouler, was hij
bereid om deze wedstrijd te sponsoren. Daarna
werden de prijzen uitgereikt. 
1e prijs  W. Huisman (Witmarsum)
2e prijs  Jaap van Burken (Den Helder)
3e prijs  Joh. Wijnja (Parrega)
4e prijs  Lieuwe Wierda (Witmarsum)
5e prijs  Betty Bouwknegt (Burgwerd) 
6e prijs  W. Bruinsma (Pingjum). 

Tot slot was er nog een door slagerij Ypma
beschikbaar gestelde poedelprijs en deze was voor
A. v.d. Berg uit Zurich. Na de prijsuitreiking werd
er nog gezellig nagezeten en kwam er een eind aan
een perfecte middag. Gelet op de vele zeer positieve
reacties is dit waarschijnlijk niet de laatste keer dat
er een Wûnseradieltoernooi gehouden wordt.

Pingjum - Op zaterdag 9 en zondag 10 mei werd
er weer volop in Pingjum gekaatst. Zaterdag
organiseerde Kaatsvereniging Jan Reitsma de eerste
Ledenpartij van het seizoen voor Jeugd en Senioren.
Zondag waren het de KNKB Heren Senioren die
om de kransen én de eer streden. Beide dagen was
het prima kaatsweer en was er ook het nodige op en
om het kaatsveld te beleven met de Kunstroute en
een grote vlieger-demonstratie. Op de eerste leden-
partij werd er in 5 klassen gekaatst: Heren A,
Heren B, Dames, oudste Jeugd en jongste Jeugd.

Prijswinnaars Heren A: 
1e: Johan Kwast, Gosse Reitsma 

en Michel Nesse.

Heren B: 
1e: Theun Folkertsma, Martinus van der Meer 

en Sjoerd Atze de Jong.  
2e: Steven Nesse, Tim Bartels 

en Andrys Osinga

Dames: 
1e: Nadia Cornelisse, Ytsje Reitsma 

en Marije Brandsma 

2e Anna Brandsma, Marianne de Jong 
en Willemke Snijders 

Oudste Jeugd: 
1e: Leanne van Balen en Edgard Snijders
2e: Akke Visser en Hidde Folkertsma

Jongste Jeugd: 
1e: Lieke Odinga en Marianne Reitsma
2e: Lotje Arensman en Lonneke Gerritsma
3e: Arjan Lok en Alie Visser

Zondag 10 mei vond onder leiding van scheids-
rechter Koldijk de KNKB wedstrijd, Heren Senioren
VF plaats. Ditmaal succes voor 2 leden van Kaats-
vereniging Jan Reitsma: Anne Wind en Johan Kwast.
Zij versloegen samen met Dennis Wijnjeterp uit
Dongjum het partuur: Sytse Terwisscha van
Scheltinga, Bouke Poelsma en Meindert Bonnema,
uitslag: 5-5, 6-2. Johan kreeg hiermee voor de
tweede keer in het weekeinde de krans omgehangen.
Er was een derde prijs  voor: Rienk Veltman, Yde
Miedema en Thomas van Zuiden.

Prachtig Kaatsweekeinde KNKB heren senioren
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Mooie box (antiek groen) incl. 2 boxkleden  50.-
tel. 0515-231279

Raszuivere stabijpup, deze zijn geboren op 14 mei,
ze verblijven de eerste 8 weken bij hun moeder
en mogen dan eventueel naar hun nieuwe baasje
p.n.o.t.k., tel. 06-10142818

Baltic zwemvest 30-5- kg.  35.-; Optimist
compleet met roer, zwaard, houten roeispaan en
zeil, tel. 06-12659648

Z.g.a.n. baby Bjorn draagzak  25.-, 
tel. 0515-231279

Massief eiken tafel rond 120-160 op kolompoot
i.g.st. overcompleet i.v.m. verhuizing  75.-,
tel. 0515-230480

Philips kleuren tv match-line, tel. 0515-231648

Screen zonnescherm voor het kleine kamertje
huizen Finne/Botterstraat  25.-, tel. 0515-231279

Nette, verkoopbare zomerkleding voor verkoop
van de Peuterspeelzaal in Makkum op 17 juni
a.s. De helft van de opbrengst is voor de inbren-
ger! Voor meer informatie of het brengen van
kleding kunt u bellen met: Gretha 0515-233515,
Sylvia 0515-425507 of Titia 0515-232644

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Trasmolen 45
MAKKUM

Gezinswoning met grote
uitbouw; 'túnkeamer',

serre, berging en carport.

Vraagprijs:
 259.000,00 k.k.

GEVRAAGD



Box voor buiten, tel. 0515-231279

Er is nog 1 prachtig poesje zwart/grijs, geboren 2
mei jl., Houtmolen 38, Makkum, tel. 06-22717183

Op de Greiden, halfronde strandtent, tel. 0515-
233952

Kinderfeestje of zin in een spetterend optreden?
Studio 38 Exmorra. Een nieuw programma van
Dirk&Tine, bel: 06-22227824 of 0515-852057,
mail: dirksmoor@gmail.com

Klein rood wit katertje vermist sinds zondag 24
mei in de Tjalkstraat. Denk dat hij is verdwaald,
Ruda Bergsma, Tjalkstraat 17, tel. 0515-232162
of 06-53893147

Op lappendag dinsdag 26 mei heb ik op de
Markstraat in Bolsward een zilveren armbandje
met drie kinderkopjes er aan, tel. 0517-531012

Alles mag weg voor  1,- of  2.-; Grenen kastje,
glaswerk, serviesgoed, 2 boxspringbedden 90x200
incl. matrassen, dekbed, 1 persoons lakens, rol-
horren etc. etc. Zaterdag 6 juni van 10-17 uur op
It String 8, Makkum MollyHBA@hetnet.nl 
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Zoekertje
GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

AANGEBODEN

AANGEWAAID

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

VDBLES TAXICENTRALE
VERMIST

GARAGEVERKOOP
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