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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

40 jaar
Watersport
vereniging
Makkum
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5

9
‘Racing Makkum’

Optocht
met beschilderde
bordjes

Ervaren coureur Harm
Jan Cuperus heeft de
draad weer opgepakt

Reünie met ruim 180 deelnemers, een weerzien soms
na vele jaren
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum – Door de besturen van de Koninginnevereniging Makkum en de gezamenlijke buurtverenigingen werd dinsdag 4 mei een reünie
georganiseerd. Voor inwoners van Makkum, en oudMakkumers en de mensen die zich met Makkum
verbonden voelen en haar verleden. In totaal bestond
het gezelschap uit ruim 180 deelnemers. Het waren
jongeren en ouderen die elkaar weer ontmoeten,
soms na een periode van een langere tijd en vele
herinneringen ophaalden en anekdotes spetterden
over en weer over de tafels. Ondertussen vertoonde

Otto Gielstra van stichting oud-Makkum foto’s en
beelden van toen. Het bestuur van de organisatie
kreeg na afloop veel lovende woorden toegezwaaid
van, “hartelijk dank voor de zorgvuldige en vriendelijke ontvangst bij de reünie. U heeft onze een hele
mooie dag bezorgd”. Een ander zei: “Wij hebben
een prachtige middag gehad en bedankt voor de
goede organisatie. Dit moest ik jullie ook overbrengen”. En zo kwamen er van verschillende
kanten bedankjes en leuke reactie binnen. Omtreeks vijf uur was er een Friese koffietafel.

Kerkstraat 2f
8754 CS Makkum
Tel. 0515-577027
Fax 0515-574022
w.nijboer@huis-hypotheek.nl

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Circa 200 woningen
op kingmawalinga.nl

Adverteren op deze positie?
Neem contact op met de acquisitie
06 - 53 54 22 43
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Info
Kerkdiensten
Hemelvaartsdag 13 mei

- K.C. “Het Anker” 9.30 uur ds. J. van Olffen
- R.K. kerk gezamenlijke viering in Witmarsum
- Baptisten Gemeente dienst te Workum br. D. Tamminga + H.A.

zondag 16 mei

- Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen
- R.K. kerk 10.00 uur 1e Communie viering,
pastoor J. v.d. Wal pastor S. Draisma
- Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. v. Hyum, Kollumerzwaag
- Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.30 uur zr. F.Visser-v.Enkhuizen,
- dienst te Bolsward in Bloemkamp

Familieberichten

woensdag 12 mei
Op Koninginnedag is tijdens het onderdeel
Paardenmarathon plotseling overleden
                      

Jan Sake Vrieswijk
We wensen zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen veel sterkte.
Koninginnevereniging Makkum
en de gezamenlijke buurtverenigingen

Weekenddiensten Wûnseradiel

Hemelvaartsdag 13 mei
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen,
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494
15-16 mei
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 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
donderdag 13 mei Hemelvaartsdag en 14/15/16
Tandartsenpraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
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” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

De folle bliken fan meilibjen nei it ferstjerren
fan ús leave mem, beppe en oerbeppe
                      

Aukje Brouwer-Zijlstra

Makkum – Sterrenwandeling, om 20.45 uur
vanuit de bovenzaal van de Prins, afsluiting in de
Prins met muziek van Wymaroo

donderdag 13 mei Hemelvaartsdag

Cornwerd – Rommelmarkt/Kofferbakverkoop
van 10.00-18.00 uur.
Voor info, tel. 0515-233204/232261

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

dinsdag 18 mei

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

Hawwe ús tige goed dien. Hertlik tank dêrfoar.
Sjoerd en Evie
Paul en Theuni

1970

<>

2010

Johannes Terpstra
40 jaar
ervaring in de
schildersbranche

Gefeliciteerd

Siep van Dijk – Jellema

is verhuisd van de Slotmakersstraat 32
naar: Avondrust kamer 134
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum

Uit eigen regio
Allingawier – Aldfaers erf route expositie Pur Sang
van Antje van der Werf-Welbedacht in het expositiekerkje. Doorlopende tentoonstelling van di. t/m zo.
openingstijden 10.00 – 17.00 uur. Atelier maand mei
geopend van 13.00-17.00 uur op 15-16, 29-30 mei.
Antje van der Werf is bezig met het vervaardigen
van ‘De Friese Ark van Noach’ met dieren die voorkomen in Friesland, op een doek van 480 x 220 cm
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities. Vanaf 1 april is een geheel nieuwe collectie
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien van
Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. is de
collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode geopend op woensdag en vrijdagmiddag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Zie voor info www.decirkelexmorra.nl
Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend mei t/m september maandagmiddag 13.0017.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur,
Dorpsstraat 29

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

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij Elske,
geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver te
werken. De workshop is voor iedereen die een dag
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken.
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst

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

Makkum – Hedenavond inschrijven Avondvierdaagse
19.00-20.00 uur in de Sporthal

zaterdag 15 mei

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

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

Agenda

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg 25,
zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur,
www.gerritwijngaarden.nl
Expositie:
Schilderijen ‘Vrijheid’ in de bibliotheek Makkum
Gemaakt op Bevrijdingsdag 2010
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Burgerlijke stand
april 2010
Geboren
Marrit Hinke, dv Hendrik Wiersma
& Harmke H. Bruinsma te Schettens;
Gehuwd
Eelke Kloosterman en Yvonne van den Sigtenhorst
te Pingjum;
Hans Kooistra en Janke A. Strikwerda
te Zurich.
Overleden
Trijntje de Jong te Gaast, 86 jaar,
wv Mintje Oenema;
Jan Piebenga te Amerongen, 84 jaar,
ev A. Zimmer;
Popkjen van der Weide te Makkum, 93 jaar,
wv Hendrik Bron;
Margaretha van de Veen te Kimswerd, 51 jaar,
ev Peter G. Kroese;
Marten Volbeda te Makkum, 76 jaar,
ev Jetske Postma;
Aukje Zijlstra te Makkum, 95 jaar,
wv Jacob Brouwer.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Boordevol Fruit, 500 gram.......................................1.39
Katenspek................................per pakje 25

cent korting
Eru Balans, diverse soorten per 150 gram..................75 cent
Johma Huzarenschotel, bak 400 gram...............................1.39
Lu Bastogne koeken, pak 260 gram...................................1.29
Peijnenburg Ontbijtkoek, 350 gram...................................1.19
Honig Macaroni + Mix voor macaroni/spaghetti....samen 1.59
Verse Andijvie..................................................nu per kilo 1.69

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Vers gesneden Ananas, bak 450 gram................................2.99
Aanbiedingen geldig van do. 13/5 t.e.m. wo. 19/5

Rundvleesvoordeel

Lendelappen
500 gram
Profiteer van 13 t/m 15 mei
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Div. soorten Varkens Schnitzels
4 halen = 3 betalen

Vleeswarenvoordeel

7,50
4=3
2,75
1,87
1,45

Gebraden Varkensrollade +
samen
100 gram Boterhamworst
100 gram

Salade van de week

Tomaat-Mozzerella-Salade
100 gram

Specialiteit van de week

Gevulde Paprika
100 gram
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40 jaar Watersport vereniging Makkum

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
Makkum - Het afgelopen weekend heeft de WVM
op de jachthaven groot feest gevierd. De watersportvereniging bestond 10 december 2009 j.l.
40 jaar. Om in de winter een feest voor watersporters te organiseren is niet logisch. Je wilt toch
iets met de watersport doen. Het weekend van
7-8- en 9 mei was het zover. De feesten begonnen
vrijdag op een fraai versierde haven. Het kon
niemand ontgaan dat er feest was. De harde koude
wind werd met enorme kleden geprobeerd tegen
te houden. De kantine commissie had er voor
gezorgd dat er een drankje en hapje aanwezig
waren. En het hele weekend was deze commissie
heel hard aan het werk om iedereen tevreden te
houden en dat is uitermate goed gelukt. Vrijdagavond was er een optreden van het Shanty koor
van de watersportvereniging. Er werd volop meegezongen en bij een Makkumer club mag natuurlijk het Makkumer volkslied niet ontbreken.
Zaterdag morgen werden de genodigden ontvangen
en werd het boek, wat ter ere aan het feest
geschreven is, aan de voorzitter Auke van Dijk
uitgereikt. Voor alle leden is dit boek beschikbaar.
Daarna werd iedereen uitgenodigd voor het admiraal varen. De gasten kwamen aan boord van de
TX 33 en deze had ook de voorzitter aan boord.
Na het opstellen in de eerste insteekhaven gingen
de gepavoiseerde schepen per twee naast elkaar
door de Makkumer haven richting Watersportvereniging, waar de TX 33 voor anker lag en hier
werden de voorzitter en gasten gegroet met het
neerhalen van de vlag. Een prachtig en kleurig beeld
op het Makkumerdiep. Ook de jeugd kwam tijdens
deze feestelijke gebeurtenis aan bod. ’s Middags

was er voor ouderen en jeugd een spelmiddag.
Alles werd uit de kast gehaald. Er moest geroeid,
gezeild en gelopen worden. Ondanks de enorme
kou deden veel jonge en oude watersporters
mee. De rest was als publiek aanwezig en dat is
ook nodig. Winnaar werd de jongste deelnemer.
Tjerk Walinga samen met Ate van der Veen. Er
was captains diner en dat ging er goed in.

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

Piet Paulusma maakte voor SBS zijn weerbericht
op de jachthaven en dit leverde bijzondere sfeer
beelden op. Ook op de televisie werd het boek,
wat ter ere van dit feest geschreven is, nog eens
vertoond. Niet iedereen presteert het dat bij het
uitgeven van een boek, dit meteen de eerste dag
al op de televisie getoond wordt. De Watersportvereniging Makkum wel. De Makkumer band
No Panic zorgde er voor dat zaterdagavond de
kou even vergeten werd. Van dansen kun je best
warm worden.

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

Een beetje duf kwamen de watersporters zondagmorgen bijeen voor koffie met gebak. Dit was
door een aantal vrouwelijke leden gebakken. Het
ging schoon op. Hierna moest er nog gezeild
worden. Een duo/familierace. Voor de mensen
met een motorboot was er de mogelijkheid om
op te stappen bij een zeiler. Het weer wat toch
het hele weekend niet uitbundig was, werd beter
en er werd fanatiek gezeild. Na ruim twee uur
werd 1e Jasper de Vries, Makkum; de 2e plaats
was voor Harry Klein, Makkum; en 3e werd de
familie Bakker uit Lollum. Nog een kleine nazit
en een ieder ging enigszins vermoeid, maar met
een tevreden gevoel naar huis.

Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Slagerij Attema Makkum

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

AFHAALMENU
voor MEI
 Gepaneerd Visfilet
in zoetzure saus
 Daging Roedjak
 2 st. Saté Ajam
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

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

pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 12 mei 2010

BAS ZIJP

Optocht met beschilderde bordjes

aardappel - Groente - Fruithandel
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Mooie Broccoli
1 pond voor maar..................... e 0.75
Verse Hollandse Asperges
1 pond voor maar..................... e 1.75
Mooie Turbana bananen
1 kilo voor maar........................ e 1.00
Gieser Wildeman stoofperen
1 kilo voor maar........................ e 0.85

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum - Genoeg te doen tijdens de feesten in
Makkum. De maandag werd gestart met het
beschilderen van bordjes. Het thema was vrijheid
en is dat nodig. De kinderen hebben zoveel gehoord
over de vrijheid en worden dagelijks geconfronteerd
met nare beelden op de televisie. Ze weten dan
ook heel aardig wat vrijheid betekent. Er waren
minder kinderen dan verwacht was. De aanwezige kinderen gingen enthousiast aan de gang.
Toch is het wel moeilijk om dat op een bordje te
krijgen wat je eigenlijk in je hoofd hebt. Tijdens
de optocht mochten de kinderen hun bordjes
mee nemen achter de drumband aan. Hier waren
niet veel kinderen die mee gingen. Misschien heeft

het slechte weer hieraan mee gewerkt. De drumband had een gast die op klompen en met een
grote oranje pruik de grote trom bespeelde.

Jeroen’s jeugdshow ‘wat voel ik me cool gevoel’

Makkum - Maandagmiddag was er een grote
jeugdshow van Jeroen. Hij wist de kinderen aan
het swingen en dansen te krijgen. Met muziek,
die de kinderen vaak beter herkennen dan de
ouderen, had hij een echte quiz. Een jongen mocht
tegen een meisje strijden om de eer. Als je de
muziek herkende moest je op een knop drukken
en die het eerst was had en punt verdiend. Een

hevige strijd tussen de jongens en de meisjes.
De kinderen die aanwezig waren hebben een
prachtige middag gehad. Ze komen als Jeroen
weer eens een optreden gaat verzorgen vast weer.
Het was en regenachtige middag. Ideaal om dan
tijden de mei vakantie en gezellige middag in de
tent door te brengen. Deze middag mag wat de
jeugd betreft nog wel eens terug komen.
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Ringsteken in de feesttent op de fiets, trekker, bolderkar etc.

Makkum - Voor de kinderen vonden de feestelijkheden bijna allemaal plaats in of nabij de tent.
Ook het ringsteken was in de tent. Alle middelen
werden toegestaan. Een bolderkar, skelter, tractor,
fiets met twee wielen of vier geen bezwaar. Ook
op skeelers valt het niet mee om de ring te steken.
Voor de kinderen die nog niet over het juiste evenwicht op de fiets beschikken was het soms moeilijk
om het circuit helemaal fietsend af te leggen. In de

bocht, of bij het steken was de concentratie wel
eens minder op het fietsten en meer op de rest
gericht. Er werd wel eens een sliding gemaakt en
dan kwamen de tranen. Er waren geen ernstige
beschadigingen aan kind of voertuig en ze kwamen
uiteindelijk wel weer glunderend uit de tent. Een
zakje chips was vaak voldoende om de tranen
weer te drogen.

Dodenherdenking doet velen herinneren aan oorlogsjaren

Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

Makkum – Een grote stoet mensen waaronder
veel jeugd nam deel aan de Dodenherdenking
die jaarlijks in Makkum wordt gehouden. Er
werd gestart ter hoogte van de Sint Martinusschool
op de Ds.L.Touwenlaan. Aan de stoet ging de
plaatselijke harmonie en drumband Hallelujah
vooraf. Bij het monument aan de Buren en bij de
graven van het verzet op de algemene begraafplaats werden kransen en bloemen gelegd. In
tegenstelling tot voorgaande jaren ging men na
de plechtigheid op de begraafplaats niet het kerkgebouw binnen voor een korte meditatie. Spreker
op de begraafplaats was burgemeester Theunis
Piersma van de gemeente Wûnseradiel. Vervolgens
las Marte Oostenveld (11) uit Makkum het gedicht
“De druppel glijdt”.

STER IN DE RUIT

de druppel glijdt
van de koude grijze steen
in een holte die
niet gevuld kan worden
verdriet is niet genoeg

GRATIS*

waar ooit de bommen vielen
zal nu de stilte spreken
de jaren voorbij
naar boven halen

REPARATIE

vandaag zullen de doden leven
laten wij luisteren
naar hun gezang
laat de leegte
galmen

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Wist u dat...
* Sjoerd Gielstra foto’s genomen heeft van de
Koninginne- en Bevrijdingsweek
* deze te zien zijn op de website
www.koninginnevereniging.nl
* De Koninginnevereniging het jammer vindt dat
er veel versiering is vernield
* De 3e prijs van de playbackshow terecht is en
gelukkig niet is gestolen!

Oproep
Namens de Fam. van Bob Dijkstra die is gefusilleerd op 07-04-1945. Bob heeft in Skuzum
waarschijnlijk een vriendin gehad, ze moet nu
tussen de 80-85 jaar zijn. Wie is zij, of was zij?
Heeft iemand daar informatie over? Dat willen
we graag weten, Bob was toen 21 jaar.
D.F. Dijkstra, Wenning 22, 7811 HS Emmen.

’t Skipke stopt ermee......
Makkum – U heeft het natuurlijk al gehoord
handwerkhuis ’t Skipke stopt er mee. Vandaar de
hoge kortingen tot wel vijftig procent. Op bv
kleurrijke stoffen, batik, voering folklore, vele
kleuren breiwol. Modeuse jasjes van linnen.
Elke dag geopend van 10.30-16.00 uur.
Tot ziens op de Turfmarkt 49 in Makkum,
tel. 0515-231916 / 06-40155016.

Gestolen
Makkum - Tussen Donderdag 6 Mei en Zaterdag
8 mei is er in de tuin van Botterstraat 25 te Makkum
een prachtige Juniperus Communis Gold (Sierboom)
uit de grond getrokken.
Heeft iemand dit gezien?, of een vermoeden wie
het gedaan heeft? Neem a.u.b contact met mij op
H.S Appelman, tel. 0515-336899
(niet thuis spreek wat in).

Rommelmarkt
brengt 7500 euro op
Makkum – De jaarlijkse rommelmarkt van de
PKN gemeente “Actie Kerkenwerk” die afgelopen
zaterdag in k.c. “Het Anker” is gehouden heeft
een netto bedrag van 7500 opgebracht. Het was
de hele dag gezellig druk, waarschijnlijk ook
mede door het minder fraaie weer.. Een bedrag
van 1500 euro is bestemd voor het Project Footprints in Zuid Afrika. Het overige bedrag is bestemd
voor eigen kerken, o.m. voor onderhoud e.d.
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‘Racing Makkum’

Ervaren coureur Harm Jan Cuperus heeft de draad weer opgepakt

(foto Sjoerd Gielstra)

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

UNIL SMEERMIDDELEN

en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* Gasolie (voor landbouw)
* HBO-I, PetroLEum
* Autodieselolie
* Opvangbakken, Tanken, Pompen
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - Dat de autosport nog steeds leeft in
Makkum is een feit, want Makkum is een heus
raceteam rijker onder de naam ‘Racing Makkum’.
Het team bestaat uit de talentvolle coureur Jorn
Adema en de zeer ervaren Harm Jan Cuperus.
Uiteraard kan een team nooit bestaan zonder
monteurs, dus hun vaste monteurs zijn o.a. Rene
Anema en Gregor Hettinga naast nog vele andere
fanatieke liefhebbers. Deze coureurs gaan hoofdzakelijk strijden op het circuit te Blauwhuis. Jorn
is alweer een aantal jaren actief en kruipt mede
door zijn fanatisme steeds dichter naar de top toe.
Dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan heeft
de “oude rot” Harm Jan Cuperus de draad vorig
jaar weer succesvol opgepakt na een subatical van
een aantal jaren en is knap 2de geëindigd in het
clubkampioenschap van de Friese Autocross Club.

Het doel van deze 2 coureurs is om elke race weer
een geweldige spectaculaire strijd te leveren en
uiteraard elke cross weer zo hoog mogelijk te
eindigen. Elke race behaalt men punten om uiteindelijk aan het eind van het cross seizoen zo
hoog mogelijk te eindigen in het clubkampioenschap van de FAC.
Gelukkig zijn er voor deze dure tak van autosport
nog sponsoren te vinden die met deze coureurs
meeleven en financieel steunen. Door een groep
van vele enthousiaste mensen is zelfs een website in de lucht waar men hun verrichtingen kan
volgen samen met de ‘ins and outs’ van dit team.
Best de moeite waard om eens te kijken op
www.racingmakkum.nl.

Film ‘Witness’ in het Makkumer kasteeltje
Makkum - Donderdagavond 20 mei a.s. wordt
om half 8 in de Vermaning van Makkum de film
‘Witness’ vertoond. De film gaat over Rachel Lapp
en haar zoontje Daniël, die bij de Amish gemeenschap in Pennsylvania horen. Als ze een reis
ondernemen naar Philadelphia, is Daniël getuige
van een moord in een toilet op het station. Politieagent John Book krijgt de opdracht deze zaak op
te lossen, maar al snel blijkt dat de moord verband houdt met corruptie bij de politie. Book
raakt gewond raakt en heeft geen andere keuze
dan zich verborgen te houden bij de Amish.

In de film wordt het beeld geschetst van twee
totaal verschillende culturen. Book leert de Amish
waarderen en de Amish zien in dat niet alle
‘English’ per definitie slecht zijn. De film laat
ook zien dat het pacifistische gedachtegoed van
de Amish in contrast staat met onze hedendaagse
cultuur waarin geweld aan de orde van de dag is.
Witness is een boeiende en gevoelige film, die
zeker de moeite waard is om te bekijken en over
na te praten. U bent van harte welkom! De koffie
staat klaar vanaf 19.15 uur.

Theeschenkerij Panta Rhei weer open
Wons - Vanaf morgen (donderdag13 mei) bent u
weer welkom bij koffie & theeschenkerij Panta
Rhei in Wons. Een aangename tussenstop om
energie op te doen voor wandelaars, fietsers en
automobilisten. Zet de tijd even stil en kom tot
rust in een nostalgische sfeer. Zowel buiten als
binnen kunt u prima vertoeven en genieten van

een heerlijk kopje koffie of thee. Altijd in combinatie met een verrassende lekkernij! Ook voor
groepen tot 30 personen kunt u met uw wensen
terecht bij Panta Rhei. In principe zijn wij dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur of even
bellen: 0517-532198 Panta Rhei vindt u in Wons
op de Weersterweg 10 (tegenover de speeltuin).
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Koninginnedag 2010 viering in nieuwe opzet zeer geslaagd

Arum - De kop van de affiches heeft zijn werk
gedaan, want het was een super gezellig gebeuren
op het sportveld. Het feest werd gestart met een
koffieconcert van Wubbenus Jacobs, daarna werd
het programma door Dorpsbelang overgenomen
en werden de spellen voor de lagere schooljeugd
gestart. Om weer wat leven in de brouwerij te
brengen dit jaar een andere opzet dan voorgaande
jaren. Door sponsoring van de vele bedrijven was
het mogelijk om een tent neer te zetten en voor de
kinderen een stormbaan en luchtkussen te huren.
Tevens was er voor de kinderen een grabbelton,
popcorn, snoep e.d. Voor de ouderen stonden Siebe
en Griet weer klaar achter de bar en verschillende
andere vrijwilligers verkochten hamburgers, soep
e.d. Vrijwilligers bedankt voor jullie inzet. Dus er
was volop vertier voor jong en oud.

(eigen foto)

en Jelle Tolsma bleven uiteindelijk over. Na het
beantwoorden van een percentagevraag over de
totale lengte van de wandel- en fietspaden in de
gemeente Wunseradiel won mevrouw Van IJs
het spel en werd beloond met een toepasselijke
boksbalhandschoenenset.
De hierop volgende levende stoelendans met zelf
gemaakte oranje Koninginnedag stoelen, een oranje
stoel bekleed met de Nederlandse vlag werden
na het spel uitgereikt aan Jarno Reinsma en
Marga Kramer. Als laatste spel op het veld het
eiergooien. De prijzen beschikbaar gesteld door
Johan Kingma gingen naar:
1e prijs Johan Hibma en Jarno Reinsma,
2e prijs Tjerk Wijbenga en Stefan Kramer.

Na het openingswoord van de Koninginnedag
Commissie kwam er een kraan met daarop een
kuubskist boven het publiek te hangen. Daarin een
mysterie guest. Na een paar vragen werd deze gast
al snel geraden door Jan Kamminga. Onze bijzondere mysterie guest was Anneke Kuipers, die
de dag ervoor beloond werd met een Koninklijke
Onderscheiding. Een toepasselijker mysterie
guest was er dus niet te bedenken. Anneke nogmaals gefeliciteerd met je onderscheiding.

Na afloop van dit spel, werd er met zijn allen
opgeruimd en gingen we naar het café, waar een
groep van bijna 50 man/vrouw aan het spijkerbroekhangen heeft deelgenomen. Bij de heren
ging de 1e prijs naar Hendrik Louwsma en bij de
dames ging de 1e prijs naar Griet Sytsma. De
prijzen werden door Jan en Jobje beschikbaar
gesteld. Tot slot werd er onder het genot van een
drankje gezellig na gekletst in het café en werd
deze Koninginnedag als een zeer gezellige en
druk bezochte dag afgesloten.

Vervolgens werd er gestart met het Knock-out
spel. Een afvalrace met vragen. Mevrouw Van IJs

Tot volgend jaar,
De Koninginnedag Commissie.

Marije Tolsma 1e yn SJONG Finale

(eigen foto)

Parrega - Marije Tolsma (13) ut Parregea hat mei
dien oan it populêrste SJONG festival fan Fryslân.
Foar bern fan 12 oan’t 18 jier. Marije krige op
skoalle (it Marne koleezje yn Boalsert) de opdracht
om in fryske tekst te skriuwen op in besteand sjong
nummer. Sy hat keazen foar it nummer: Make you
feel my love fan Adele. Dêr hat se sels de titel
fan Falentijn oan jûn. Al gau kaam se bij de lêste
50 dielnimmers fan Fryslân te sitten. Fan skoalle
krige se in wike letter troch dat har tekst yn de finale
stie en dat se ien fan de bêste 11 dielnimmers as tekst
skriuwers is. De finale wie op 24 april yn DOK 18
yn Dokkum. Dit wie dus foar sjongers mar ek foar
tekst skriuwers. Marije is nei de finale yn Dokkum
west en kaam dêr as beste der út. Se hat mei har tekst
skriuwen de 1 ste priis wûn fan hiel Fryslân. In hiele
opstekker foar in famke fan 13 jier. Har fryske
tekst dy’t se skreaun hat is werom te finen op
Youtube ûnder sjong 2010 en dan de titel Falentijn.
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Ingezonden
Actie Verkeersonveiligheid in de Oude Nieuwbuurt
Makkum - Voor de actie Verkeersonveiligheid
Oude Nieuwbuurt heeft meer dan 90% van de
bewoners een handtekening gezet. Ook werden
er enkele e-mails en een brief ontvangen van
bewoners van buiten onze buurt. Alle ideeën en
tips worden toegevoegd aan de handtekeningenlijst.
Het is duidelijk dat voor bijna alle bewoners geldt
dat de buurt als verkeersonveilig wordt ervaren.
Zoals bekend van eerdere berichten was er al een
brief en een gesprek met de burgemeester en een
rondgang met een medewerker van Openbare
Werken.
Er werd besloten geen maatregelen te treffen,
behalve de verzoeken om de struiken korter te
maken op bepaalde hoeken en de bewoners op

verkeers/rijgedrag aan te spreken. Omdat voor
de genoemde punten geen verdere oplossingen
zijn gekomen wordt nu verdere actie ondernomen.
Daarom zullen de handtekeningen plus de verzameling van punten, ideeën en tips tijdens een
gesprek met burgemeester Piersma aangeboden
worden. Hiertoe is een afspraak gemaakt op
maandag 17 mei om 11.00 uur op het gemeentehuis.
Een klein aantal buurtbewoners gaan er gezamenlijk
naar toe. Maar met meer bewoners of niet-buurtbewoners wordt deze actie nog sterker. Ook handtekeningen en adviezen zijn welkom. Melding op
tel. 0515 232027, 232327, 231881 of 233359 of op
het e-mail wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com.
Wijkraad Oude Nieuwbuurt

Geslaagde opening Waterpark “Mounewetter”
Witmarsum - Op zaterdag 1 mei is waterpark
“Mounewetter” feestelijk aan haar 38e seizoen
begonnen. Om 10.30 uur opende clown Jeroen
de deuren van het bad en daarna konden de
kinderen in het bad springen en van de nieuwe
glijbaan afglijden. Voor de kleine kinderen had
clown Jeroen ballonnen bij zich waar hij zwaantjes, fietsjes, bloemen en hondjes van maakte.
’s Middags werden er 200 munten in het water
gegooid en hierna konden de kinderen tijdens het
“stuivertje duiken” de munten van de bodem zoeken,
als ze de munten inleverden konden ze er een
cadeautje of snoep voor krijgen. Ook kwam clown
Yvonne nog langs, het zusje van clown Jeroen.
Zij trakteerde de kinderen op zakjes chips. Na een

geslaagde dag sloot het zwembad om 17.00 uur
en kon het personeel tevreden terugkijken op een
succesvolle openingsdag waarbij bijna 400, voornamelijk jeugdige, badgasten de kassa gepasseerd
waren.
Op zaterdag 5 juni wordt de nieuwe glijbaan
officieel geopend. Voor de kinderen zijn er dan
extra activiteiten o.a. trampoline-bungeejumping.
De nieuwste attractie van het noorden. Volgende
week zondag 9 mei (Moederdag) verwelkomen
wij graag veel moeders, want zij mogen deze
dag gratis zwemmen. Kom langs en geniet van
ons bruisende buitenbad! Voor meer informatie
bel met tel. 0517-531704 of kijk op onze website
www.zwembadmounewetter.com.

Kleintje Kunstroute in Pingjum
Pingjum - Kleintje Kunstroute is dit jaar het
alternatief voor de Kunstroute Wûnseradiel. In
galerie ‘het Blees Huys’ van Michel Dil in Pingjum
hangt werk van diverse leden van de Kunstroute
Wûnseradiel. Tijdens de openingstijden krijgt u
een goed beeld van al wat de kunstenaars in
Wûnseradiel te bieden hebben. De bekende Kunstroute vindt dit jaar niet plaats in de gemeente.
De galerie van Michel Dil in Pingjum is een kleine
maar complete galerie, tevens werkplaats van deze
veelzijdige kunstenaar. Op de begane grond hangt
en staat werk van o.a. Frans Faber, kunstschilder;
Agaath Berger, sieraden; Elske Klik, edelsmid;

Renate de Backere, fotograaf; en uiteraard van
Michel Dil zelf die er die dagen ook aan het
werk is. Openingstijden van ‘Kleintje Kunstroute’
zijn: Zondag 16 en 23 mei van 13 uur tot 17 uur.
Tevens is er op zondag 9 mei het theaterstuk
‘Zondvloed’ te zien in de Victoriustjerke te Pingjum.
Zondvloed is een spannend muziektheaterstuk
gespeeld door Gerda Holzhaus en Bob Driessen
(saxofoon), muzikaal ondersteund door het Antonin
Quintet. Een bijzonder verhaal over een boerin
die tijdens een zware storm schuilt in de kerk,
waar haar man op dat moment een concert geeft.
Het begint om 16 uur.

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Vrijheid schilderen

Makkum - Waar denkt u aan bij het thema
‘Vrijheid wereldwijd; wat is daar voor nodig?’
Dit was de oproep van de Koninginnevereniging
in het kader van 4 en 5 mei 2010. Acht personen
hebben tijdens het ontbijt op Bevrijdingsdag in
het feestpaviljoen hun persoonlijke gedachte
hierover op het doek gezet: Vrijheid voor kinderen,
Vrijheid voor je zelf of Vrijheid na de oorlog
(een persoonlijke herinnering).
De schilderijen zijn de hele maand mei in de
bibliotheek in Makkum te bezichtigen en zijn
gemaakt door:
- Deli Oostenveld-Greydanus:
Dansende Vrijheid
- Watze Roorda:
Vrijheid gaat voor alles
en is plezier kunnen hebben
- De heer D.R.de Boer:
Vanuit je onderduikplek naar de Vrijheid
- Maaike Boonstra-Poog:
Vrijheid in geborgenheid;
geen grenzen/geen beperkingen
- Peter Boom:
Kinderen die in Vrijheid kunnen spelen
- Fenny van der Belt:
Vrijheid in lichaam en geest
- Cobi Boom:
Vrijheid; vrij zijn om te leven
- Jacqueline Poel-Reyns:
Vrijheid om te bewegen

Astmafonds
zoekt collectanten
Makkum - In de week van 17 tot en met 22 mei
wordt de jaarlijkse Astmafonds-collecte gelopen.
Per 3 november dit jaar zal het Astmafonds haar
naam veranderen in Longfonds. Dit omdat het
Astmafonds er niet alleen is voor mensen met
Astma of COPD, maar voor iedereen met een
longziekte. Want longziektes komen steeds vaker
voor en kunnen iedereen treffen. Maar om de
collecte dit jaar weer tot een succes te maken in
Makkum, heb ik wel uw/jouw hulp nodig. Want
er zijn dit jaar veel collectanten afgevallen die
het ook jaren gedaan hebben, dus vanaf deze
plaats nog mijn hartelijke dank.
Ik zoek nog collectanten voor de wijken:
Kofstraat, Aakweg.
de Zalm, de Wijting.
de Kamp, de Gearen.
Krommesloot, Grote Zijlroede
Engwierderlaan, de Slinken, de Hiemen, it Med
U kunt uw tijd zelf indelen en het kost u ongeveer 5 kwartier. U helpt dan wel mee het verdere
onderzoek naar de oorzaken en behandeling van
longziektes mogelijk te maken. Om collectes te
mogen lopen moet u minimaal 16 jaar zijn.
Geef u op bij Monique Katsburg,
collecteorganisator Makkum e.o.
Tel 0515-23 32 72
of mail: mdkatsburg@hetnet.nl
Alvast hartelijk dank.

pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 12 mei 2010

Koude start van de simmerjûnkuierkes
Zurich - ’t Was koud, maar erg fraai weer, toen
woensdag 5 mei vanuit Zurich het 1e kuierke
van het 8e seizoen werd gehouden. Ondanks de
kou kon Willem 80 deelnemers verwelkomen en
dat was boven verwachting. Na wat inleidende
woorden werd de pas erin gezet om aan de zeekant van de zeedijk tegen de wind in richting
Harlingen te kuieren. Met een strak blauwe lucht
was Harlingen in de verte een plaatje en met een
streepje Vlieland op de horizon werd Willem
geïnspireerd tot het vertellen van een avontuur
dat hij jaren geleden had beleefd tijdens een
schoonmaakactie van Natuurmonumenten op
het Griend. Zo’n honderd schoonmakers moesten met reddingbootjes van het eilandje gehaald
worden doordat de schippers van de Defensieboot, welke ze er had gebracht, kennelijk geen
idee had van getijden.
Al wandelend werd de monding van de Marneslenk bereikt en hier had Willem een klein bordje
geplaatst met daarop een kaartje met de situatie
van zo’n 1100 jaar geleden daarop getekend. De
kuierders kregen uitleg en toen iedereen begrepen

had, dat dit wel een historische plek is om even
te verpozen, werd rechtsomkeer gemaakt om
vervolgens richting Halsbân, de voetgangersbrug
over de N31, te gaan. Intussen konden we aanschouwen, dat niet alleen mensen aan “wadwandelen” doen, maar dat ook schapen dit tot hun
mogelijkheden hadden gemaakt. Ook konden we
genieten van de trage vlucht van een lepelaar. De
voetgangersbrug werd door allemaal bedwongen
(voor velen voor de 1e keer) en langs boerderij
Fiskherne en houtbedrijf Kieftenburg liepen we
via Bootlân en Aldmar weer naar Zurich, alwaar
een gedeelte van de deelnemers in Herberg De
Steenen Man nog even een genoeglijk uurtje had
met een welverdiende versnapering.
Het volgende kuierke zal op woensdag 2 juni
vanuit Kimswerd zijn en omdat dan een gedeelte
van de route over particulier terrein en langs vee
gaat is het beslist niet toegestaan dat er honden
meegaan. Ook zal er op gewezen worden, dat de
kuiers geen training zijn voor b.v. een vierdaagse
en dat het genieten van cultuur en natuur voorop
staat.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
		19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Hattrick voor Lydia van Emmen!
Cornwerd - Op Koninginnedag 30 april ging
Marijke Bonthuis met 2 paarden naar springconcours in Oudkarspel, beide paarden startte zij in
de klasse B-springen, allebei foutloos parcours
wat haar met Amourette een 1e- en Amor een 5e
prijs opleverde.
Zaterdag 1 mei was er een ponyconcours in Koudum.
In de klasse L1 - D-pony's kwam Iris Hoekstra
met Nacara aan de start, 185 punten en een 2e
prijs. In de klasse L2 startte Gerbrich Bosma met
Silverstone, 181 punten en een 2e prijs. Garina Algra
startte met haar pony Daisy in het B-springen,
een mooi foutloos parcours.
Zondag 2 mei werd de Rabo Jumping Franeker
verreden, in de klasse B - A/B-pony's kwam Yara
de Vries met Fleurtje aan de start, een mooie
foutloze rit met een stijl van 48,5 punten en een
1e prijs. Het tweede parcours was ook foutloos
met een tijd van 67,2 sec. en goed voor een 2e
prijs. In de klasse BB - D-pony's startte Lydia
van Emmen met Dylano, een foutloze rit en een
1e prijs, het tweede parcours kwam deze combinatie wederom foutloos rond en ook 1e prijs!
Dat Lydia op het moment goed bezig is liet ze
zien toen ze met haar tweede pony, Celon, de
ring in kwam voor de klasse B - D-pony's, ook
een mooie foutloze rit en een 1e prijs, hiermee
scorde ze haar hattrick voor de dag. In de klasse
B - E-pony's reed Anna Strikwerda met Tamonda
twee goede foutloze rondes, het eerste parcours
met een stijl van 55 punten en een 1e prijs. In de
klasse L - C-pony's startte Fleur Bootsma met
Mon Ami, een foutloos parcours en een 1e prijs.
In de klasse L - D-pony's startte Hannah Kuiper met
Itabassi, ook een foutloze ronde en een 2e prijs.
Donderdag 6 mei was er een dressuurwedstrijd
voor paarden in Warga, hierbij startte Lotte Nefkens
met Jara-Ytske F in de klasse M2, de eerste proef
181 punten en de tweede proef 188 punten en een

2e prijs, hierbij werden voldoende winstpunten
behaald om te mogen promoveren naar de Z(1)
klasse!
Op donderdag 6 mei en vrijdag 7 mei werd een
dressuurconcours gehouden in Franeker voor
paarden, hierbij kwam Nadia Hollander met Sanne
donderdags uit in de klasse B, 186 punten. En op
vrijdag startte Maaike Tolsma met Toscar in de
klasse M1, 182 punten.
Op zaterdag 8 mei waren de pony’s aan de beurt
in Franeker, in de klasse B - C-pony’s startte
Sybrich Wijnsma met Silverdream, de eerste
proef 195 punten en de tweede proef 188 punten,
beide proeven de 4e prijs! en maar liefst 3 winstpunten.In de klasse L1/L2 - A/B-pony’s startte
Gerbrich Bosma met Silverstone L2 dressuur,
181 punten.
Op zaterdag 8 mei was ook in St. Johannesga een
wedstrijd voor pony’s maar hier betrof het de
disipline springen, hierbij kwam Hanna Kuiper
met Itabassie aan de start in de klasse L, een foutloos parcours met een barrage van 49 seconden
en een 1e prijs.
Sabien Mollema startte met haar Urbanus op
zaterdag 8 mei in St. Nicolaasga. Zij kwamen uit
in de klasse L2-dressuur, de eerste proef 188
punten en een 2e prijs de tweede proef 197 punten
en een 1e prijs. Deze combinatie kon maar liefst
3 winstpunten toevoegen.
Zondag 9 mei ging Pauline Wielsma met 2 paarden
de afsluitdijk over om in Schoorl aan de start te
komen. Met Mindert van de Terpen voor de eerste
keer uit in de M1-dressuur, direct kon de eerste
wintpunt bijgeteld worden met 180 punten
en een 2e prijs. Met Hiskelien van Blessum II
starte zij in de klasse L2-dressuur, 191 punten en
een 1e prijs.

Nu ook open op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
voor sauna en
beautybehandelingen
www.leliehof.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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KNKB pupillenjongens in Zurich

PSV de Halsbânruters

Pingjum - Melissa Cnossen met haar nieuwe
paard Muscadet ging 25 april naar Warga om
daar mee te doen aan het B springen. Melissa
reed een foutloos parcours wat haar de eerste 2
winstpunten opleverde. Margreet Bangma ging
deze dag naar Koudum om daar met Anaïs Anaïs
uit te komen in de klasse B. In de 2e proef scoorde
zij 189 punten en een 3e prijs 1 winstpunt.
Annemarie Wietsma kwam met Schelte-Evert K
uit in de klasse M1. In de 1e proef reed zij 180
punten bijelkaar goed voor de 2e prijs en in de
2e proef de 4e prijs met 184 punten samen 2
winstpunten.
(eigen foto)

* Winnaars A-klasse 1e prijs Nick Leistra, Tzummareum en Wieger Nutte Visser. Anjum
Zurich - Op 9 mei werd in Zurich de KNKB
partij voor pupillenjongens gekaatst. Er werd in
A en B klasse gekaatst en er deden 30 parturen
mee. Het was een geslaagde dag en vooral de
finales waren erg spannend.
Uitslagen: A klasse:
1e Nick Leistra, Tzummarum
Wieger Nutte Visser, Anjum
2e Ruben Eijzenga, Berlikum
Tom Gerard Cats, Menaldum
B klasse: Winnaarsronde
1e Redmer Wolters, Wytgaard
Sil Leystra, Westhoek

2e Jetze Lutzen Plantenga, Hijum
Remco Dooper, Witmarsum
3e Lieuwe v/d Werff, Cornjum
Durk Scheen, Ried
Verliezersronde
1e Gertjan Bootsma, Itens
Sjaak Bakker, Achlum
2e Libbe Mud, Wergea
Jorrit Veldman, Easterein
3e Jolt Vollema, Peins
Jan-Ytse v/d Beek, Engelum

Pupillenmeisjes kaatsten in Cornwerd

Sanne Snijders ging 25 april naar Hoogwoud met
Merlijn om daar uit te komen in de klasse L2
cat.D. In de 1e proef was de score 189 punten en
in de 2e proef 180 punten samen weer 2 winstpunten. Sanne heeft nu haar punten bijelkaar
gereden om in de klasse M1 te mogen uitkomen.
Emmy Kroeger ging met pony Michael 1 mei naar
Koudum om mee te doen aan de 2e kringwedstrijd. In de 1e proef reed zij een winstpunt met
de mooie score van 190 punten bijelkaar en in de
2e proef ook een winstpunt met 181 punten.
Harmen Heslinga won in Koudum de 3e prijs in
het B springen cat.B met Pony Kevin.
Sanne Snijders ging 2 mei naar Oenkerk om daar
voor het eerste uit te komen in de klasse M1 cat.D.
Merlijn deed goed haar best en werd er in de 1e
proef de 1e prijs gewonnen met 194 punten en in
de 2e proef de 3e prijs met 181 punten samen de
eerste 2 winstpunten in de M1.
Dinsdag 4 mei ging Louise Nieuwenhuis met
Sieuwkw fan Lutke Peinjum naar Warga om
daar uit te komen in de klasse M1. In de 2e proef
won zij de 5e prijs met 187 punten goed voor het
1e winstpunt in deze klasse.
Krista Koomen met Vito v/d Terpen kwam in Warga
aan de start in de klasse L1. In de 1e proef en de
2e proef won zij 2 maal de 4e prijs met 190 en
193 punten goed voor 2 winstpunten.

(foto Lijkle Spijksma)

* Alle prijswinnaars in de B-klasse
Cornwerd – De uitslagen zijn als volgt Sandra
Hofstra (Wjelsryp) en Mintje Meintema zijn zondag
als eerste geëindigd in de A-klasse KNKB pupillenmeisjes bij een d.e.l.-wedstrijd in Cornwerd. De
finale wonnen zij met 5-5 6-0 van Sjanet Wijnia
(Wommels) en Jennie Terpstra (Mantgum). Er was
een derde prijs voor Louise Krol (Ee) en Andrea
Kroes (Gauw). Er waren vier tweetallen.
In de B-klasse waren 12 tweetallen. Ook hier werd
gespeeld met een verliezersronde. De strijd in

de winnaarsronde ging tussen Alize Bootsma
(Wommels), Anneke Smid (Witmarsum) tegen
Froukje Sinnema (Arum) en Afke Rijpma (Wolsum).
Froukje en Afke wonnen met 5-1 6-6. De derde
prijzen gingen naar Marijke Jonker (Poppenwier),
Anne-Rixt (Tzum) en Nynke de Schiffart (Tzum)
en Ymkje Yntema (Grou). De winst in de verliezersronde was met 5-5 6-4 voor Sanne Hijlkema
(Gauw) en Hiske Zeinstra (Peins), waardoor Rixt
Sinnema (Wergea) en Yvonne Eisma (Tzum) op
de tweede plaats eindigden.

Op woensdag 5 mei ging Annemarie Wietsma
met Samyra v/d Binnenvelder naar Warga om te
starten in de klasse L2. Zij won de 1e prijs met
een megascore van 204 punten goed voor 2
winstpunten.
Op donderdag 6 mei ging Annemarie naar Franeker
met Samyra en won daar 2 maal de 2e prijs met
189 en 186 punten weer 2 winstpunten.
Met Schelte-Evert K kwam Annemarie op vrijdag
7 mei aan de start en won in de klasse M1 in de
1e proef de 7e prijs met 184 punten en in de 2e
proef de 2e prijs met 188 punten 2 winstpunten.
Louise Nieuwenhuis kwam ook in Franeker aan
se start met Sieuwke fan Lutke Peinjum in de
klasse M1. In de 2e proef behaalde zij een winstpunt met 181 punten.
Bobbie Ydema met Artist ging kwam op 6 mei
in Franeker en won 2 maal de 1e prijs met 192
en 190 punten goed voor 2 winstpunten.
Vrijdag 7 mei kwam zij met Parlein in de klasse
Z2 aan de start en reed een winstpunt met 211
punten.
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Koningsbeker voor Michiel Scheepvaart in Wjelsryp

(foto Lijkle Spijksma)

* v.l.n.r: Thomas van Zuiden, Michiel Scheepvaart
(koning) en Lennart Adema.

Wjelsryp - Het werd een spannende finale zaterdag
tijdens de eerste klasse uitnodigingswedstrijd in
Wjelsryp, die ging tussen Michiel Scheepvaart
(Makkum), Lennart Adema (Makkum) en Thomas
van Zuiden en Jelmer Hofstee (Wjelsryp), René
Anema (Balk) en de Witmarsumer Gert-Jan Meekma
en eindigde in 5-5 6-4. De derde prijs was voor
het trio Site Ferwerda (Stiens), Henk Jan van der
Velde (Makkum) en Jouke Bosje (Baaium). De
koningsprijs was met 9 stemmen voor Michiel
Scheepvaart, Lennart Adema kreeg er 5 en Thomas
van Zuiden 4.

10 jaar De Mouneboulers
Witmarsum - Op zaterdag 8 mei jl. was het
precies 10 jaar geleden dat de jeu de boulesvereniging werd opgericht. Deze dag ging niet
onopgemerkt voorbij. ’s Morgens op 10.00 uur
werd de dag begonnen met koffie met gebak.
Tijdens de koffie blikte de huidige voorzitter terug
op de afgelopen 10 jaar. De oprichters van de
vereniging werden op gepaste wijze bedankt
voor hun inzet om de vereniging op te richten.
Ook werd er aandacht besteed aan de vergroting
van de kantine. Bauke Keuning, de leider van de
verbouwing, mocht de vergrote kantine officieel
openen. Om 11.00 werd de eerste ronde van het
jubileumtoernooi gespeeld. Rond 12.00 uur was
deze ronde uitgespeeld en konden de aanwezige
leden aanschuiven voor een uitgebreide broodmaaltijd met soep.
Met een goed gevulde maag werd er verder gespeeld
en na deze tweede ronde werden de winnaars
van de wintercompetitie bekend gemaakt:
Dames
1e prijs Geeske Zaadstra
2e prijs Siep Roorda
3e prijs Annie Anema
4e prijs Akke Hager
5e prijs Grietje v.d. Witte

Heren
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Bauke Keuning
Auke Bruinsma
Martien Eisma
Sietse Haitsma
Jappie de Boer

Daarna werd de derde en laatste ronde gespeeld.
Tijdens het wachten tot de winnaars bekend werden
gemaakt leek de kantine wel een kippenhok, er
werden druk herinneringen opgehaald en diverse
andere zaken besproken. Rond 17.00 uur werden
de prijswinnaars bekend gemaakt van dit speciale
toernooi:
1e prijs Akke Hager, 2
e prijs Jacob Haitsma,
3e prijs Johannes Bouma,
4e prijs Wiebe Huisman,
5e prijs Bauke Keuning,
6e prijs Dirkje Steiginga,
7e prijs Geertje Huizenga
8e prijs Melle v.d. Witte.
De poedelprijs was voor Geert v.d. Sluis.
Voordat de voorzitter deze zeer geslaagde dag af
kon sluiten kreeg het huidige bestuur nog een pluim
voor het zo goed organiseren van deze jubileumdag.

3e Beker viswedstrijd HSV
Leeuwarden - Op zaterdagmorgen 1 mei is de
derde bekerwedstrijd gevist van HSV de Voorn,
HSV De Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen.
De vislokatie was de Bonkevaart bij Leeuwarden.
De opkomst viel i.v.m. het Koninginnedagweekend
tegen, er waren slechts 11 vissers op komen dagen.
Ondanks dat er in de vroege morgen nog enkele
regenbuien vielen bleef het tijdens de wedstrijd
droog. De westenwind, welke dwars op het water
stond, maakte het vissen er niet gemakkelijker op.
Tijdens een windvlaag brak een hengeldeel van
een van de vissers, ja het blijft uitkijken met deze
weersomstandigheden. De brasem was wel aanwezig, maar niet tot azen aan te zetten. Her en der
werd op het parcours een leuk visje gevangen, maar
de meesten moesten het doen met kleine vis. De
meeste vis moest van de overkant komen, zodat
vissen met een lange hengel geen uitzondering was.
De kop- en staartstekken waren favoriet voor de
overwinning, maar deze wisten het toch net niet
waar te maken.

A-klasse:
1. J de Vries
2. F. Temme
3. K. Bakker

6080 gram
4680 gram
4220 gram

B-klasse:
1. J.R. de Boer
2. T. Landskroon
3. J. vd Laag
4. G. van Doorn
5. T. Wielinga
6. J. Meilink
7. W. Bakker
7. R. de Jong

4340 gram
3240 gram
1720 gram
980 gram
880 gram
640 gram
20 gram
20 gram

De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
22 mei in het van Harinxmakanaal bij Unga-buurt
(Midlum). U dient om 06.00 uur aanwezig te zijn
voor de loting. Er wordt gevist van 7.00 - 11.00 uur.

Blanksma
Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P ERSOONLIJKE SERVICE
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !

Bleekstraat 36a	Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21	Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum
E-mail a.blanksma@uwnet.nl
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 15 mei
Makkum 3
Makkum 4

- Leeuw/Zw. 6
- Zeerobben 3

Makkum B1
AVV C1
Makkum D2
Irnsum D2
Makkum D4M
Renado/VVI E1
Makkum E2
CVVO F2
Makkum F2

- Oeverzwaluwen 10.15 uur
- Makkum C2
14.00 uur
- EBC/Delfstrah. D2 9.00 uur
- Makkum D3
9.45 uur
- Franeker D7M
11.30 uur
- Makkum E1
10.00 uur
- Oldeboorn E1
10.15 uur
- Makkum F1
9.00 uur
- Balk F5
9.00 uur

dinsdag 18 mei
De Walde 3
LSC 1980 E2
YVC E2
Sneek/wz E9
Makkum E4

TE KOOP

- Makkum 4
- Makkum E1
- Makkum E2
- Makkum E3
- Scharneg. E3

woensdag 19 mei

Nieuweschoot F3 - Makkum F2

12.45 uur
14.30 uur

19.00 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur
18.30 uur

Cypers katje

Klipperstraat 4
MAKKUM
Tussenwoning met
aanbouw, berging en
diepe, zonnige
achtertuin.

Vraagprijs:
e 129.000,00 k.k.

Makkum – Op de kruising bij Estrikwerk / P.
Groeniastraat / Panwerk gewond cypers katje
gevonden op 3 mei. Dierenambulance heeft katje
meegenomen 5 mei en onder gebracht in ’t asiel
van Luinheberd. Wie zijn katje mist, kan bellen
voor verdere info naar ’t asiel in Luinjeberd.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het verspreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
Redactie;
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q.
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact
opnemen met de redacteur.
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum,
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings- advertenties
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur.
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur.
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum,
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje
gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Union herenfiets g.o.h. en Rally damesfiets per
stuk e 55.-, tel. 06-18035366
Konijnenhok 1. 150, br. 60 cm e 30.-; Houten
droogrek e 15.-, tel. 0515-579312
Power trilplaat als nieuw voor een pondje lichter
e 60.-, tel. 0517-531324 Witmarsum
Piano Nie-er pr.n.o.t.k., tel. 06-51875757
Leuke kajuitzeilboot lengte 7.10, breedte 2.10, diep
1.10 prijs n.o.t.k., tel. 06-10446631
1e Jaars boeken verzorgende IG, tel. 06-18488739
Hang-legkast e 20.-; Nieuwe vrieskist e 150.-,
tel. 0515-231078 of 06-34577818
Knusse woning in Makkum (Kerkeburen) adv.
marktplaats 342510902
Kaatswant te koop voor de leeftijd 6 a 7 jaar e 45.-,
tel. 06-10142818
Batavus damesfiets lage instap bordeaux rood, 3
versnellingen + boodschappen mand e 150.-,
tel. 0515-233068
GRATIS AF TE HALEN

Koelkast met diepvriesvak D. van Dijk, tel.
0515-231932
GEVRAAGD

Lieve baasjes gezocht voor jonge poesjes, geboren
op 1e paasdag 4 april. Zie voor fotootjes op
www.hetzonnehuis.nl of bel. 0515-233567
Flip Flap plantje op zonne energie, tel. 0515233185
AANGELOPEN

Een jonge Cyperse kater in Allingawier, tel.
0515-231837
VERLOREN

Een sleutelbos met daaraan als hanger een grote
P. Tegen betaling terug, tel. 06-51097606
VERMIST

Op de rommelmarkt gekocht “een fietsenrek
merk traxc met kentekenplaat JL-XD-78”. Hier
ontbreekt de trekhaak-adapter van, graag zou ik
deze nog willen ontvangen om het fietsenrek
compleet te maken. Zonder kan ik niets met het
fietsenrek, tel. 0515-231888
VAN WIE

Uw vlaggenstok met vlag vermist? Deze is aan
onze gevel gehangen, Markt 24, tel. 06-22717183

Wandelfit Programma Wûnseradiel
Witmarsum - De gemeente Wûnseradiel haakt in
op de landelijke campagne ”30 minuten bewegen”.
Om de inwoners van de gemeente fitter te krijgen
of een betere conditie te laten opbouwen zijn er
diverse activiteiten in de gemeente waaraan iedereen kan deelnemen. Uit onderzoek is gebleken
dat een wandelfit programma de ideale buiten
bewegingsactiviteit is voor mensen die een
betere conditie willen verkrijgen. Maar ook voor
mensen met klachten van het bewegingsapparaat is,
zoals lage rugklachten, arthrose, rheuma en fibromyalgie is het een ideale manier van bewegen.
Een gerichte wandeltraining in groepsverband
biedt veel gezelligheid en geeft nieuwe energie.
Je bent buiten en kan daar lekker uitwaaien en
zuurstof happen. Het is ook een goede manier om
het hoofd leeg te maken in ons stressvolle bestaan.
Tijdens het Wandelfit programma zal door middel
van wandeloefeningen en spieroefeningen worden
geleerd om een steeds langere afstand te wandelen.
Dit wordt in een gevarieerd programma aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met
mogelijke beperkingen van de deelnemers. Iedereen
kan tijdens het oefenen op zijn of haar eigen
niveau deelnemen. Anders dan bij hardlopen is
wandelfit een ‘low impact sport’. De belasting
op de gewrichten is minimaal en daardoor uiter-

mate geschikt voor diegenen die niet gewend
zijn te sporten Omdat het een goede manier is om
je belastbaarheid te verbeteren is het uitermate
geschikt voor mensen die naast bijvoorbeeld een
fysiotherapeutische behandeling willen werken
aan hun conditie. Wandelfit is niet zomaar ’een
stukje wandelen’. We gaan gericht werken aan
de conditie, Dat betekent dat elke training begint
met een warming-up, vervolgens besteden we
aandacht aan verschillende loopvormen, zodat
uw coördinatie verbetert waardoor het lopen u
makkelijker afgaat. Tussendoor komen allerlei
bewegingsvormen aan bod zodat het hele
lichaam actief is. Natuurlijk sluiten we af met
een cooling down.
Waar en wanneer
Begin mei begint in de gemeente Wûnseradiel
een Wandelfitprogramma. Deze loopgroep zal
vermoedelijk starten vanuit verschillende plaatsen
in de gemeente om de routes afwisselend te houden.
Een training duurt in het begin 5 kwartier tot 1,5 uur.
De kosten voor deelname zijn e 3,00 per keer.
Het gehele programma duurt 10 tot 12 weken.
Informatie
Voor vragen of opgave kunt u contact opnemen
met: L. Galema l.galema@wunseradiel.com

