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Fietstocht naar Santiago de Compostele in Spanje
voor Alzheimer Nederland
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

Sinds jaar en dag
een begrip
* Peter wordt voor de lange tocht uitgezwaaid door zijn moeder
Makkum – De oud-Makkumer Peter Reitsema mag
graag fietsen, na een periode van voor bereiding
is hij vorige week woensdag van Heerenveen
waar hij woont eerst naar Makkum gefietst, om
’s middags om één uur bij zijn moeder vandaan
op de pedalen te stappen voor een tocht van circa
2800 km. Hij hoopt over ruim vijf weken de fietstocht naar Santiago de Compostela in Spanje te
hebben volbracht. Het werd ook tijd zegt Peter dat
ik vertrek, de mensen om mij heen worden onrustig.
Mijn vrouw Ruurdje gaat niet mee, die vind het
allemaal te ver en te lang. Peter zijn moeder “het
is een hele onderneming”. Wij fietsten vroeger ook
veel in de vakantie met ons gezin, maar nee dit is
wel een heel eind. Peter is werkzaam bij Omrin
op de afdeling veiligheidszaken. Hij heeft twee
maanden uit het potje Levensloop opgenomen.
Zijn werkgever vindt het een mooi initiatief en
ondersteund het reisplan van zijn werknemer en

actie van harte d.m.v. het beschikbaat stellen van
o.a. kleding en een I-phone. Ook storten zij een
gift voor Peter zijn actiedoel. Inmiddels hebben
een twintigtal bedrijven de fietstocht van Peter al
gesponsord met een bedrag van rond de drieduizend euro. Peter heeft er 40 werkzame jaren op
zitten, hij prijst zich gelukkig dat hij de gelegenheid heeft om zo’n reis te kunnen ondernemen.
In mijn familie heb ik reeds te maken met
Alzheimer, het is een volksziekte die in omvang
alleen maar toe neemt.
Wilt u ook Peter steunen in zijn doel dat kan door
een bedrag te storten op; Alzheimer Nederland,
giroactienummer 2598, kenmerk Reitsema P. Peter
is ook te volgen via de website www.peternaarsantiago.reismee.nl. Peter hoopt na 41 fietsdagen
met het vliegtuig op 20 juni naar huis terug te
keren en weer voet op “Fryske groun” te zetten.

Mededeling
De Makkumer Belboei verschijnt volgende week

op donderdag 27 mei, dit i.v.m. Pinksterdagen
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Info
Kerkdiensten
zondag 23 mei Pinksteren
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen en pastor G. Visser,
bevestiging ambtsdragers/belijdenis
R.K. kerk 9.30 uur pastor S. Draisma
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. A.v.d.Haagen, Den Helder
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. P.B. Bergsma-Overdiep Pinksterdienst te Makkum
Recreatiedienst Holle Poarte
9.30 uur ingang piramide, Dhr. H. Fransen, m.m.v. Flevosanghers

Weekenddiensten Wûnseradiel

Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
Pinkstermaandag 24 mei
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
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
22/23/24 mei
Tandartsenpraktijk Wiersma Tandheelkunde,
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418
- 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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Familieberichten
Wie God bewaart, is wel bewaard.
In de gezegende leeftijd van 96 jaar is, na moeilijke
maanden, rustig van ons heengegaan onze lieve
vader, opa en overgrootvader

Sijbren Brolsma
* 18 juli 1913
Gaastmeer

 11 mei 2010
Harlingen

Gehuwd geweest met
Francina Antonetta Brandenburgh
 3 januari 2002

Agenda
vrijdag 21 mei

Nijland – Organiseert de WV Snits de tijdrit van
Nijland. Afstand 19 km, aanvang 19.00 uur. De
inschrijving is in Sporthal De Mande te Nijland.
Voor meer informatie over het parkoers en opgave
zie: www.wvsnits.nl

zaterdag 22 mei

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 10.00 uur
Accordeonorkest ‘Concertino’ uit Bolsward in het
restaurant
Makkum – Danscafé Skippers
Feestzanger Jan-Joost + D.J. Martijn

Dokkum: S. Brolsma in herinnering
		 G. Brolsma-Bergema
		 Anja en Dick
		 Ingrid, Anita, Richard
		 Antonetta
		 Yasmina

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
10.00-17.00 uur Nautische markt en demonstraties
miniatuurboten

Makkum: G.B. Venema-Brolsma
		 M. Venema in herinnering
		 Dirk en Gieny
		 Kimberley, Jonathan
		 Sybren en Andrea
		 Tine, Marten

Cornwerd – Kaatsveld Federatie heren
vrije formatie A- + B-klasse, aanvang 11.00 uur

Correspondentieadres:
Achterdijkje 16, 8754 EP Makkum
De dankdienst en de begrafenis hebben
maandag 17 mei j.l. plaatsgevonden te Makkum.

10-02-1976

Marcel Poort

03-04-2010

Het huis is nu stil en leeg nu Marcel echt weg is.
Wij snappen het niet en ook de beesten blijven
maar zoeken. Maar toch hebben we weer ontdekt
dat er zoveel ontzettend lieve mensen zijn, zoveel
lieve mensen op de uitvaart of even thuis, een
belletje of een kaartje, een kus of knuffel. Dat
doet ontzettend goed en daarvoor willen we
ook een ieder hartelijk bedanken. Een ieder is
en blijft welkom in ons huis, ook de mensen
die ik niet kon. Dat is niet raar, alleen maar fijn.
Nogmaals heel hartelijk bedankt,
Janet, Mike en Danique
Tichelwerk 16 8754 CB Makkum
tel. 0515-336914 of 06-18164520

Hallo Lieve mensen,
Hierbij wil ik een ieder bedanken voor de vele
kaarten die ik kreeg in het ziekenhuis. Maar
ook de vele bloemen en planten en bezoek
thuis het was geweldig.
Nogmaals bedankt ook namens Hans.
Corry de Jong
Makkum, Gedempte Putten 3

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

zondag 23 mei

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
9.30 uur Kerkdienst in het warehouse, ingang piramide
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
10.00-17.00 uur Nautische markt en demonstraties
miniatuurboten
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
19.30-22.00 uur Shantykoor en demonstraties
miniatuurboten

maandag 24 mei

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
10.00-17.00 uur Grote Pinkstermarkt
voor de receptie en op het parkeerterrein

dinsdag 25 mei

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
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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
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

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Parrano Kaas, pittige smaak 500 gram...............................6.75
Schwarzwalder Schinken.........per pakje 25
Van de Warme Bakker:

Minibroodjes, zak à 10 stuks.....................................voor 2.70
Campina Slagroomvla, 1 liter............................................1.49
Almhof Aardbeienkwark, 500 gram..................................1.49
v.d. Meulen Melbatoast, 100 gram..............................59

cent
Deep Blue Tonijn in olie, 185 gram............................79 cent
Galia Meloen.........................................................per stuk 1.99

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg
25, zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur,
www.gerritwijngaarden.nl

Aanbiedingen geldig van do. 20/5 t.e.m. wo. 26/5

Rundvleesvoordeel

Kogelbiefstuk
4 halen = 3 betalen
Profiteer van 20 t/m 22 mei
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Vleesvoordeel

Tartaar Stroganoff
4 halen = 3 betalen

Vleeswarenvoordeel

Fricandeau +
100 gram Boerenmetworst
100 gram

Maaltijd van de week

Lofschotel met Beenham
400 gram

Specialiteit van de week

Varkenshaas op Stok
100 gram

4=3
4=3
2,75
4 ,89
1,85

samen
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Info

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

Plaatselijk Belang
Twee weken geleden ontving ik de fusiekrant van
Groot Sneek. Een krant waarin politici niet genoeg
konden benadrukken dat de burger bij de nieuwe
gemeente betrokken wordt. Een weldenkend mens
verwacht dat politici burgers dan oproepen lid te
worden van een politieke partij. Hierdoor kan
bovendien de bestuurskracht verbeteren. Immers,
hoe meer mensen lid zijn van een politieke partij hoe
groter de vijver is waaruit kandidaat-raadsleden
en bestuurders kunnen worden gekozen. Je moet
er toch niet aan denken dat de ‘bestuurders’ van
de oude gemeenten straks Groot Sneek ‘besturen’.
En toch vrees ik het ergste.
PvdA wethouder Rodenhuis van Nijefurd maakt
het wel heel bont. Tijdens het herindelingsproces
deed hij zijn mond niet open en nu roept hij in de
fusiekrant op lid te worden van Plaatselijk Belang.

Wat? Lid van Plaatselijk Belang? De dorps- en
stadsbelangen die zich net als de wethouder stilhielden tijdens de fusie en nu de spil wil zijn
tussen de burger en Groot Sneek. Van dat Plaatselijk
Belang zouden wij lid moeten worden?
Een bestuurskrachtige wethouder had opgeroepen
lid te worden van een politieke partij. Het is immers
de politiek die de burger en Plaatselijk Belang
die haar leden vertegenwoordigt. Zo hoort dat en
zo hoort dat te blijven. Misschien vindt de wethouder de kleine vijver waarin hij zwemt wel
prima. Hoe kleiner zijn vijver hoe groter de kans
dat hij wordt gevangen en opnieuw uitgezet als
wethouder in Groot Sneek. Wedden dat ik gelijk
krijg?
Hindeloopen, B. Smid

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

Nieuwbouw of onderhoud? Zeg het maar!…..

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

Foto Tineke Fahner

Makkum - Vrijdagmiddag 23 april j.l. verscheen
er een vrachtauto op de zeedijk om rijplaten neer
te leggen. De zeedijk wordt verhoogd met twee
meter in verband met de verhoging van het
waterpeil in het IJsselmeer, gonsde het door De
Oude Nieuwbuurt. Nee, wist een ander, het fel-

begeerde fietspad naar de Kop komt er eindelijk.
Er komt nog een appartementengebouw op
palen, wist een derde, maar dan in het water vóór
de Wize Weage. Navraag leert dat de zeedijk een
grote onderhoudsbeurt krijgt wat betekent dat de
stenen weer stevig tegen elkaar gezet worden.

Kerk en recreatie Holle Poarte
Makkum – Zondag 23 mei, 1e Pinksterdag,
starten wij weer met onze campingdiensten op
de Holle Poarte. Tot en met 22 augustus is er
elke zondag een dienst in de bovenzaal van de
piramide. De dienst begint om 9.30 uur. In de
eerste dienst zal voorgaan, de heer H. Fransen uit
Sneek en de medewerking wordt verleend door
ons plaatselijk mannenkoor “De Flevosanghers”

o.l.v. M. Rypma. Het orgel wordt bespeelt door
de heer J. Adema. De locatie is aangepast met
meer verlichting. De ingang niet meer door het
restaurant maar als vanouds naast de wasserette.
Na de diensten is er nog een gezellige nazit met
gratis koffie, thee of fris.
Commissie Kerk en recreatie Holle Poarte 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
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BAS ZIJP

Echtpaar de Witte-Zoodsma 25 jaar koster

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

Mooie Hollandse komkommers
3 stuks voor maar...................... € 1.00
Verse Goudgele Andijvie
1 pond voor maar...................... € 0.50
Mooie krop zachte sla
1 krop voor maar....................... € 0.65
Zoete sappige honing meloen
1 voor maar............................... € 1.00

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum – Het is 25 jaar geleden dat Jetze de
Witte en zijn vrouw Hinke Zoodsma benoemd
werden als kostersechtpaar van de Hervormde
gemeente in Makkum. Sinds de kerkelijke
gemeente gefuseerd is met de Gereformeerde
kerk, is het echtpaar ook van dit gebouw koster.
Zondagmorgen werd na de dienst in de Van
Doniakerk aandacht aan het jubileum besteedt.
Voorzitter ouderling-kerkrentmeester Gerrit Terpstra
schetste in vogelvlucht het vijf en twintig jarig
kosterschap. Het echtpaar kreeg als teken van dank-

baarheid namens de PKN gemeente een draaginsigne opgespeld, vergezeld gaande van een
oorkonde. Op het informatie bulletin (zondagsbrief) stond ‘De koster is een spin in het web van
de plaatselijke gemeente: organisator, gastheer,
ondernemer, koffieschenker, sleuteldrager. Zonder
koster gaat de kerkdienst niet door. Haar of zijn werk
is van onschatbare waarde voor het functioneren
van ene gemeente’. In een later stadium meer
over het 25 jarig kosterschap.

Nieuw Maggenheim heeft geld nodig
Witmarsum/Makkum - Voorzitter David Visser
van Nieuw Maggenheim gaf aan het begin van
de commissie vergadering een kleine uiteenzetting
over de financiën van de Stichting. De realisatie
van de uitbreiding, van het complex aan de
Lieuwkemastraat, is een moeilijk traject geweest
en het is nog steeds moeilijk. In het gebouw
worden ruimten verhuurd aan de Kinderopvang
en de Peuterspeelzaal en de stichting geeft zelf werk
aan 1½ persoon. Het gebouw aan de Zeedijk is
nog steeds van de stichting en dit moet verkocht
worden. Ook dit traject geeft de nodige problemen.
Zowel de stichting als de gemeente heeft een taxateur
gevraagd naar de waarde van het pand. Er was een
derde taxateur nodig om tot een vergelijkbaar
bedrag te komen. Er zijn twee waarden uitgekomen.
€ 235.000,- als er een woonbestemming op zit en
€ 182.500,- met een maatschappelijke bestemming.
Het pand is slecht onderhouden en verouderd en
er moet veel geïnvesteerd worden wil het aan
de huidige eisen voldoen. Het college is bereid
€ 182.500,- uit te geven voor de aankoop. Zij zijn
van mening dat er geen woningbouw mogelijk
is, in verband met vervuiling van de grond, de vrijwaringszone van de zeedijk en de stankcirkel van
de plaatselijke slachterij. Mocht binnen vijf jaar
woningbouw mogelijk zijn dan zal de gemeente
€ 52.500,- alsnog betalen. Bij aankoop van het
gebouw door Maggenheim is in het contract
vermeld dat de verstrekte subsidie van € 23.000,terug betaald moet worden als het gebouw binnen
25 jaar verkocht wordt. De gemeente had het
recht van eerste aankoop en wil hier gebruik van
maken. Het gebouw blijft dan beschikbaar voor
scouting en moet aangepakt worden. Scouting

heeft een belangrijke maatschappelijke functie
in Makkum en moet de kans krijgen op deze
plaats te blijven. Het gebouw en terrein voldoen
aan de eisen en de buurt heeft graag dat scouting
blijft. In de comm. vergadering volgde een lange
discussie en de politieke partijen zijn er nog niet uit.
Wat kost nieuwbouw op een andere geschikte
locatie en waarom zou de St. Nieuw Maggenheim
het gebouw niet verkopen aan iemand die meer
geld uit wil geven en het gebouw een woonbestemming wil geven?
Naast de uitgebreide discussie over het gebouw
aan de Zeedijk was er ook nog een vraag om
geld beschikbaar te stellen voor de aanleg van
een parkeerterrein bij het MFC. Een vraag die
meerdere keren gesteld werd was, is er echt zoveel
parkeerterrein nodig, voor die enkele keer dat er
een groot evenement in het gebouw is en is de in
de buurt aanwezige parkeerruimte niet voldoende?
Een ieder was wel van mening dat het geen fraai
gezicht is zo het er nu bij ligt. Hiervoor zou dan
€ 60.000,- op tafel moeten komen en ook hier is
nog geen duidelijkheid over gekomen. Wel werd
de vraag gesteld, is de gemeente verplicht een
parkeerterrein aan te leggen. Wethouder Wigle
Sinnema is van menig dat de problemen die er
nu liggen opgelost moeten zijn, voordat de
gemeentelijke herindeling een feit is. Het totale
bedrag wat nu aan de orde is blijkt voor het pand
aan de Gedempte Putten, aankoop en verbouwing
356.800,00 euro te zijn en voor de aanleg van het
parkeerterrein maximaal 60.000,00 euro. Tijdens
de vergadering van de raad op 31 mei 2010 zal
de beslissing moeten vallen of alles wat gevraagd
is, ook inderdaad beloond wordt.
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Kunsteducatie project Babar
Makkum - Voor 30 basisscholen in Friesland worden 20 concerten georganiseerd op 10 verschillende
locaties in Friesland met een voorbereiding m.b.v.
een lespakket. Per locatie verwachten we 500
leerlingen. In totaal zullen dus 5000 leerlingen
meedoen. 16 Scholen hebben zich reeds aangemeld.
Op de onderstaande lijst is een overzicht gegeven
van de locaties waar de concerten gehouden
worden. Ondergetekenden zijn naast hun werkzaamheden als muziekleraar en leraar basisschool
student aan de Master Kunsteducatieopleiding.
Zij hebben de stichting “School en Kunst” opgericht in december 2009. De stichting heeft als
doel het promoten en aanbieden van kunsteducatie
op scholen.
Waarom dit project?
Klassieke muziek is voor veel kinderen een
onbekend fenomeen. We willen de kinderen kennis
laten maken met klassieke muziek en een klassiek
prentenboek. Hoe nemen we kinderen mee in de
sfeer van het verhaal, dat door het symfonisch
kamerorkest wordt opgeroepen? Het doel is kinderen van basisscholen van groep 1 t/m 8 in
Friesland enthousiast te maken en kennis te laten
maken met een symfonisch kamerorkest, ze mee
te nemen in de sfeer van een bijzonder beeldverhaal dat tijdens de uitvoering door het orkest,
wordt getoond. De kinderen laten ervaren hoe de
muziek prachtig de verschillende gevoelens en
gebeurtenissen in het verhaal vertolkt. Voor
groep 1 t/m 5 wordt het verhaal van Babar voorbereid en gespeeld. Voor de groepen 6 t/m 8
vragen we van de leerlingen een eigen creatieve
invulling. De muziek van Poulenc wordt dan het
uitgangspunt om een verhaal en tekeningen te
bedenken. Dit gebeurt in wedstrijdvorm. Het
beste verhaal wordt tijdens de uitvoering gespeeld,
getoond en voorgelezen. Het huidige cultuurbeleid wil meer mensen betrekken bij de verschillende kunstdisciplines. Wij denken dat we met
dit project een bijzondere mogelijkheid bieden
om kinderen beeldend, met dans en muziek, drama
en taal voor te bereiden op het kennismaken met
klassieke muziek.
Inleiding
“Babar” is een project rond het klassieke prentenboek “Het verhaal van Babar, het olifantje”,
geschreven door Jean de Brunhoff in 1931, uitgeverij Lemniscaat. Francis Poulenc heeft in
1945 muziek bij het prentenboek gecomponeerd.
Door Bob Zimmerman is een arrangement gemaakt
voor een symfonisch kamerorkest van 18 musici.
Vanuit verschillende disciplines: muziek, dans,
beeldende vorming, drama en taal worden de
leerlingen voorbereid op het verhaal en het orkest
Wanneer worden de concerten gehouden? Het is
de bedoeling dat de concerten worden gehouden
in de maanden juni september en oktober 2010.

Van 9.00 uur tot 9.45 uur voor de groepen 1 t/m
5 en van 10.15 uur tot 11.00 uur voor groep 6 t/m 8.
Voor de onderbouw wordt tijdens het concert
door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest
o.l.v. Jan Vermaning het verhaal van Babar het
olifantje verteld door een vertelster. Tegelijk
worden prenten op een scherm vertoond. De
bovenbouw bedenkt zelf een verhaal bij de
muziek. Een maand voor het concert krijgt de
school lesmateriaal en een cd toegestuurd om dit
voor te bereiden. Een week voor de uitvoering
verwachten we per groep een (beste) verhaal
toegezonden. Een jury bepaalt welk verhaal uiteindelijk tijdens het concert wordt voorgelezen.
De leerlingen maken ook tekeningen bij het verhaal. Van het gekozen verhaal worden de tekeningen vertoond. Per twee concerten op een locatie
verwachten we 500 leerlingen.
De première vindt plaats op 3 juni 2010 in
Lemmer. Het concert begint daar om 9.45 uur
voor groep 1 t/m 5 tot 10.30 uur. En voor groep
6 t/m 8 is het concert van 11.00 uur tot 11.45 uur
in Sporthal De Fongen. ’s Middags zijn er concerten
om 13.30 tot 14.15 uur voor groep 1 t/m 5 en om
14.45 uur tot 15.30 uur voor groep 6 t/m 8 van
de drie basisscholen uit St. Nicolaasga in het
Sint Nykster Zalencentrum. Hierna volgt een
tijdsplanning voor de verschillende locaties
(onder voorbehoud).

EINDELIJK!

Na jaren van research, experimenteren,
onderzoek, studeren, enz. enz.

Heerlijke zoete

Avondvierdaagse Boeketten
Goedgekeurd door de B.V.D. / L.P.G.
en de Bond van Zoetekauwen.

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

3 juni 2010
in Sporthal De Hege Fonnen Lemmer
3 juni 2010
Sint Nykster Zalencentrum St. Nicolaasga
28 juni 2010
Het Anker Makkum
28 juni 2010
Sint Maartenschool Bolsward
17 september 2010
Camping KleinVaarwater Nes Ameland
20 september 2010
Zalenbedrijf De Freonskip Blauwhuis
1 oktober 2010
De Treemter Balk
4 oktober 2010
De Koornbeurs Franeker
11 oktober 2010
Zalen Schaaf Leeuwarden
15 oktober 2010
De Rinkelbom Heerenveen

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei

www.camperverhuurmakkum.nl
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Techniek op de St. Martinus school

Handwerkhuis ’t Skipke
sluit na 36 jaar de deuren.....
Makkum – Er zijn nu bij het handwerkhuis ’t Skipke
zijn hoge kortingen op bv. modieuze jasjes, ook
linnen, handdruk- en patchwork, kettingen en
armbanden. Borduurpakketten, stoffen en wol.
U bent van harte welkom op Turfmarkt 49 te
Makkum, geopend van 10.30-16.00 uur, tel.
0515-231916 / 06-40155016.

Collecte epilepsiebestrijding
Makkum – In de week van dinsdag 25 mei tot
en met zaterdag 29 mei gaan ruim 35.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te collecteren
voor het Nationaal Epilepsie Fonds – De Macht
van het Kleine. Het thema van de nationale collecteweek is: “Epilepsie maakt geen onderscheid, u
wel?” De opbrengst van de collecte is bestemd voor
wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties
voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Eigen foto

* techneuten aan het sleutelen
Makkum - Afgelopen maand stond het project
techniek centraal op de St. Martinus school. Voor
alle groepen was het een hele uitdaging om allerlei
electrische apparatuur uit elkaar te halen. (Om niet
te zeggen: ‘te slopen’.) Denk aan onderdelen van
tv’s, stereoinstallaties, dvd-spelers, enzovoort. Dit
gebeurde natuurlijk niet met geweld, maar heel
serieus met schroevendraaier en tangetjes. Er moest
natuurlijk wel gekeken worden naar hoe het apparaat er aan de binnenkant echt uit zag. Hierdoor
kregen de kinderen inzicht in de fijne techniek.
Er is in alle groepen heel gevarieerd gewerkt.
Groep 1 en 2 waren met hout in de weer en maakten
een robot van papier en een knikkerbaan van wcrolletjes. Groep 3 werkte aan een stevige miniatuurladder of -trap en maakte knikkerbanen in de vorm
van een doolhof. Groep 4 had met elkaar een
miniatuurstad gebouwd, genaamd 'Odi O Polis'
in het land Makkumdam. Bij het construeren

van de huisjes, het ontsluiten van de wegen en
het aanleggen van de groenvoorziening werd een
beroep gedaan op het technische inzicht. In groep
5 en 6 werden maquettes gemaakt van technische
ontwerpen; er was een huisje met zonnepanelen
en een windmolen als voorbeeld hoe je de uitstoot
van CO2 kunt verminderen. Er was een pneumatische krokodil met technisch vernuft waarvan
de bek open en dicht ging. Groep 7&8 maakten
een constructietekening om deze om te zetten in
de daadwerkelijke bouw van het ontwerp. Knikkerbanen met namen als 'het alziende oog’, 'knikkertoren' of 'ovetoren' waren hiervan het resultaat.
Alle kinderen zijn heel enthousiast bezig geweest
met dit techniekproject. Ouders mochten een kijkje
komen nemen en er werd goed tekst en uitleg
gegeven hoe de uitvindingen werkten. De leerlingen zijn trots op hun creaties en vertellen
enthousiast wat ze gemaakt hebben.

Fancy-fair o.b.s. “ it iepen stee” groot succes
Makkum - Ook dit jaar is de fancy fair zeer
geslaagd en gezellig en met voor ieder wat wils
dat is mede te danken voor de sponsors die de
vele prijzen beschikbaar stelden heel erg bedankt
daarvoor.Er zijn nog prijzen van de verloting die
nog afgehaald moeten worden het gaat om de
nummers 150, 234, 156, 199, 54.
Eigen foto

Bedankt namens o.b.s. “it iepen stee”

Economische crisis treft
ook het Internationaal
Folkloristisch
Dansfestival Bolsward
Bolsward - Doordat de dansgroep uit Argentinië
heeft afgezegd naar Bolsward te kunnen komen
ivm de economische crisis, is de commissie er
nog in geslaagd om op deze korte termijn nog
twee extra dansgroepen te contracteren die graag
naar het festival in Bolsward willen komen. Het
festival is van 23 t/m 26 juni 2010 tijdens de
traditionele Heamieldagen. Door bemiddeling
van onze plaatselijke Pizzeria, Ponte Vechio zijn
we er in geslaagd een groep uit het mooie Sicilië
naar Bolsward te laten komen, en door de de vele
contacten die het bestuur in al die jaren opgebouwd heeft is er ook de mogelijkheid dat een
groep uit Senegal het festival in Bolsward in hun
tournee op wil en kan gaan nemen. Ondanks de
economische crisis zal het festival met de uitbreiding van deze twee prachtige groepen groter
zijn dan ooit! De groepen die ons festival zullen
gaan bezoeken zijn: Bulgarije, Polen, Duitsland,
Italië, Guam (stille Zuidzee), Senegal en vanzelfsprekend Friesland, vertegenwoordigt door de
Boalserter Skotsploech. Hiermede is het Bolswarder
festival het grootste in Friesland!
Alles staat en valt met onze gastgezinnen:
Al onze gasten worden ondergebracht bij gastgezinnen in Bolsward en omgeving, hiervoor zijn we
nog steeds op zoek naar gastgezinnen, wilt u uw
huis open stellen voor gasten uit andere culturen?
Neemt u dan contact op met onze huisvestingscommisie: Cisca Staverman, tel: 0622313826 of
Hendrika Woudstra: 0515-573405. Of via de
e-mail Hendrikawoudstra@home.nl. Ziet u ook eens
op www.skotsploech.nl voor meer informatie over
het festival.
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Eerste Burgerinitiatief rond
herindeling vijf nieuwe gemeenten
Bolsward - Woensdag  5 mei  j.l. werd de eerste editie
van een nieuwe kaatspartij verkaatst op kaatsveld
`het Oordje´ in Bolsward, de Grote Súdwest Fryslân
kaatspartij. Deze kaatspartij is het eerste burgerinitiatief rond de herindeling van Bolsward, Nijefurd,
Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. De ambitie
is dat deze kaatspartij op termijn uitgroeit tot één
van de grootste kaatspartijen van Fryslân. Hiervoor
is een unieke formule ontwikkeld met als uitgangspunt dat kaatsen folklore is en eerste instantie gaat
om het beleven van een gezellige dag! De dag
begon voor elke deelnemer met een bakje koffie en
een gebakje, mogelijk gemaakt door Poiesz Supermarkten. Na een dankwoord voor René Tiesma
voor het initiatief nemen en organiseren van deze
partij, werd er gestreden voor prachtige prijzen,
beschikbaar gesteld door vele sponsoren. Voor de
kinderen was er voldoende vertier met een speel- en
knutselhoek en toegang tot de speeltuin. Er was
zelfs een luchtkussen beschikbaar gesteld door Jats
Sport en spelverhuur, wat erg gewaardeerd werd
door de vele aanwezige kinderen en ouders.
In de eerste en de tweede omloop waren al een aantal
spannende partijen waarin ervaring en talent elkaar
bestreden. Tijdens het kaatsen waren er extra individuele prijzen te winnen. Nadat de sirene werd
geloeid door Wopke Stienstra was de eerstvolgende
bovenslag een tegoedbon bij een van de sponsoren
waard. De sirene klonk ook een aantal maal voor
`eerst volgende zitbal´ en `eerst volgende voorbij
geslagen kaats´. Na de eerste omlopen waren er dus
al een aantal individuele prijswinnaars met hilarische
situaties zoals bv een kappersbon van No 5 Studio
Chantal voor een vergevorderd kalende kaatser. Na
afloop werden verder de winnaar van de verste
bovenslag van de dag bekend, de grootste pechvogel,
de meest túke kaatser en de mooiste actie, die terecht
werd toegekend aan de zeer goed leidende scheidsrechter Hendrik Sweering. Roel Venema, Ludwig
Seerden, en Gerard Brunia bereikten zonder al teveel
moeite de finale. In de finale moesten zij echter hun
meerdere erkennen in Yde Miedema, Thomas van
Zuiden en Suzanne Bosma. Ook Gerard Brunia had
achterin het perk de grootste moeite met de torenhoge ballen van Yde Miedema. De partij was snel
beslist met een 5-1 winst voor het partuur van
Miedema. Yde Miedema werd na afloop gekroond
tot de eerste koning van Súdwest Frylsan en verdiende daarmee een dinerbon bij Restaurant De Drie
Harinkjes in Hindeloopen.
De prijsuitreiking na afloop door Jeroen Kloosterman nam enige tijd in beslag door de vele sponsoren
die een bijdrage wilden leveren aan deze kaatspartij
en daarmee zichzelf meteen goed op de kaart zetten
in de nieuwe fusiegemeente. Vermeldingwaardig
was het feit dat de 2 derde prijswinnaars besloten
de door Us Heit Bierbrouwerij beschikbaar gestelde
rondleiding samen te doen. Hierdoor moesten ook
de enorme suikerboffets van Bakkerij van der Werf
(voorheen bakkerij Kuiper) door de helft. Uiteindelijk
waren er slechts weinig kaatsers die zonder prijs
huiswaarts keerden. Temeer omdat er tevens een
verloting was met als klapper een paar nieuwe
kaatsschoenen aangeboden door sporthuis A.P. van
der Feer uit Bolsward. De belangstelling hiervoor
was erg groot gezien het grote aantal loten wat Michelle
Bruinsma wist te verkopen. Alle prijswinnaars en
gewonnen prijzen alsmede een fotoreportage van
fotograaf Henk Bootsma en een videoverslag van
Ton Visser zijn te vinden op de website van de
kaatspartij www.swfpartij.nl.
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Expositie “Kleintje Kunstroute”

Eigen foto

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERS O O N L I J K E S E RV I C E
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
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Pingjum - Op zondag 23 mei van 13.00 -17.00
uur is er in het kader van “Kleintje Kunstroute“
Wûnseradiel, de laatste mogelijkheid de expositie
“absolutely fabulous“ van fotograaf Gitta Overmaat
te bekijken in het doopsgezinde schuilkerkje aan
de Grote Buren 28 te Pingjum. Deze expositie
geeft een heldere en vaak humoristische kijk in het
jaarlijkse hartjesfeest op de Zeedijk te Amsterdam.

Deze werd in de twee eerdere zondagen druk
bezocht en zorgde voor veel plezier en discussies
bij de toeschouwers. De hartjesdagen zijn een
soort cultureel carnaval, waarbij buurtbewoners
zich verkleden en dansen, zingen en zich zeer
nadrukkelijk laten zien aan de bewoners en toeristen in Amsterdam. De toegang is gratis.

Sterrenwandeling krijgt vervolg
Makkum – Woensdagavond 12 mei jl. was de
bovenzaal van De Prins gevuld met 75 deelnemers
aan de sterrenwandeling van het Nut. De heer
Hans Molema, verbonden aan Volkssterrenwacht
Burgum, was samen met 2 andere vrijwilligers
naar Makkum gekomen om de avond te begeleiden.
Met zijn enorme kennis van het sterrenstelsel wist
hij tijdens de fotopresentatie, jong en oud te boeien
en te verrassen. Helaas hadden we deze avond te
maken met een dik wolkendek en regende het bij

tijd en wijle. Er waren dus geen sterren te zien en
er werd daarom besloten niet te gaan wandelen.
Het bestuur van het Nut heeft met de heer Molema
afgesproken dat we (waarschijnlijk) in de herfst
nog een avond plannen waarop wel gewandeld kan
worden. Voor alle deelnemers van 12 mei alsnog
de mogelijkheid om onder begeleiding de sterrenhemel te bekijken. Berichtgeving hierover zal in
de Belboei komen en vanaf volgend seizoen ook
op onze nieuwe website, www.nutmakkem.nl

Doe – Vis – Speldag
Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij

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

AUTORUIT STUK?

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Makkum – Waarom? We gaan jullie leren, hoe
leuk vissen kan zijn en hoe je verantwoord met
de natuur om moet gaan. Alles afgewisseld met
leuke visspelletjes.

en groeit en hoe deze dieren en planten heten en
hoe je ze kunt herkennen. En wat te denken aan
al die vissoorten die er zijn? Het zijn er veel
meer dan je kunt bedenken!

Waar?
We gaan dit doen op woensdag 9 juni op de
Recreatieboerderij “Slachtehiem” in Lollum. Je
wordt vanaf 13.00 uur verwacht op het Slachtehiem in Lollum. De dag duurt tot uiterlijk 17.00
uur. Je moet zelf eventueel regenkleding, laarzen
en een stoeltje meenemen. De rest – zoals de
hengels, aas en voer – wordt verzorgd door ons,
inclusief de lunch!

Vissen - Je maakt je eigen vistuigje en na dit aan
de hengel te hebben vastgemaakt, ga je proberen
er een vis mee te vangen. We laten je zien, hoe
je met een gevangen vis moet omgaan. Je krijgt
allerlei tips over lekkere voertjes en prima aas.
En natuurlijk vertellen we je ook hoe je het beste
grote kanjers kunt vangen.

Wie? De dag is voor jongens en meisjes van
groep 6 t/m 8. Lid van een visvereniging hoef je
niet te zijn en de deelname is gratis! Dus kom
allemaal, maar VOL = VOL ! Zwemdiploma is
verplicht! Deelname is op eigen risico.
Wat is er te doen? Wateronderzoek: we gaan
jullie laten zien wat er allemaal onder water leeft

Visspelletjes – Daarnaast gaan we ook leuke
spelletjes doen, waarbij plezier voorop staat! Die
spelletjes hebben allemaal met vis, water of hengelen te maken. Wat precies? Dat zie je vanzelf.
We gaan er een leuke tijd van maken, dus zorg
dat je er bij bent en schrijf je snel in bij de
Viswinkel in Makkum: Idzenga Makkum!
Deze middag wordt georganiseerd door de HSV
‘Ons Genoegen’ Makkum e.o. in samenwerking
met Hengelsport Makkum / zie ook adv. op pag. 8.
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Voorlichting op scholen
over alcoholschade

Leeuwarden - Zuipketen en comazuipen. Dit zijn
woorden die we tien jaar terug in Nederland nog
niet gebruikten. Tegenwoordig drinken jongeren
steeds meer en steeds vaker. Om jongeren te
attenderen op het gevaar van alcoholgebruik gaat
GGZ Friesland op middelbare scholen voorlichting geven. De titel van de les: ‘Alcohol en
schade aan het brein!’
De eerste voorlichtingsles heeft inmiddels plaatsgevonden in Dokkum. Een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, werkzaam in de Korsakov-kliniek,
gaf les over schade die door teveel drinken aan
de hersenen kan ontstaan. Het is niet zo dat ze
daarbij probeerde een gigantisch schrikbeeld neer
te zetten. De voorlichting moet wel realistisch
blijven. De feiten zijn al behoorlijk schrikbarend.
Bij de Korsakov-kliniek zien ze een toename
van het aantal mensen met deze aandoening,
waarbij de hersenen beschadigd zijn doordat een
vitaminetekort is ontstaan door het teveel drinken
van alcohol. De patiënten worden steeds jonger
en er zitten ook steeds meer vrouwen bij. Met de
jonge mensen is een hele nieuwe groep ontstaan.
Vroeger werd gedacht dat verschijnselen van
Korsakov vooral door lang alcoholgebruik ontstonden. Nu zien de medewerkers van de kliniek
dat het bij jonge mensen ook acuut kan ontstaan.
Ze hebben dan eveneens een achteruitgang van de
cognitieve functies, verwardheid of zelfs bewusteloosheid. De kans op verslaving is in deze groep
veeldrinkers groot.
Met de voorlichting hoopt GGZ Friesland in
gesprek te raken met de jeugd. Tijdens de voorlichting krijgen de jongeren een DVD te zien met
een reportage gemaakt in de Korsakov-kliniek
en wordt vervolgens gesproken over risico’s en
wat het zien van de video met de jongeren doet.
De komende tijd zal GGZ Friesland meer scholen
benaderen om de voorlichtingsles te kunnen geven.

Plaats uw advertentie
in de Makkumer Belboei
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.
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Fe-ROCK FESTIVAL in Pinksterweekeinde belooft veel Fryske boeken en keunst

Eigen foto

Parrega/Ferwoude - Jawis it is alwer de 6de kear
Fè-ROCK festival. Dit zegt Auke Pier Buma over
het Fé-Rock festival dat het komende Pinksterweekeinde zijn zesde editie beleeft. Fé-Rock
wordt gehouden op zaterdag 22 en zondag 23
mei op het festival terrein aan de Aaltjemeerweg
tussen Ferwoude en Parrega. Buma, die in Workum
het Swingcafé September aan het Súd runt en in
Ferwoude woont, heeft al grote bekendheid als
organisator van muziekfeesten. Het laten vallen
van het woord Septemberpop is in dezen al meer
dan genoeg. Voor Fé-Rock is hij echter ook weer
verantwoordelijk. Wat wol dúdlik is, dat is dat
Fe-ROCK gjin kopy is fan Septemberpop.” De
voorverkoop is inmiddels in volle gang; bij het
terrein van Fe-ROCK kosten de kaarten 12 euro,
maar in de voorverkoop, bij sigarenmagazijn Van
der Velde aan het Noard in Workum, hoeft men
slechts 10 euro neer te tellen. Voor de zondag kan
men de kaarten gewoon bij het festival terrein kopen.
Het programma van het Fe-ROCK FESTIVAL
mag er trouwens meer dan zijn.
Zaterdagavond de band X-STATIC. Een tent feest,
festival, bruiloft, dancing of wat voor gelegenheid
ook is, een optreden van X-Static zul je je nog lang
herinneren! Voor de vijf mannen van X-Static telt
slechts èèn ding het hele plubliek een geweldige
avond bezorgen. Alle denkbare muziekslijlen
komen voorbij: van de nieuwste tophits tot tijdloze klassiekers die iedereen herkent. Stoere rock,
zwijmelende ballads en alles wat daar tussen in
zit. Dansen, springen en keihard meezingen!!!
Stil staan is er niet bij en het risico op kilometers
polonaise (inclusief bandleden) is constant aanwezig. Flexibel en afwisselend is X-Static ook!
Voor een rustig begin van de avond kan X-Static
bijvoorbeeld een unieke akoestische set spelen.
Dus geen muziek waar niemand op zit te wachten,
maar constant 200% feest!!

Pinksterzondag dag 2, rond de klok van 17.00 uur
gaat het feestterrein open vanaf 17.30 uur speelt
de brabandse metalband TRIBUTOR. Band 1
TRIBUTÖR uit Tilburg is eind 2007 ontstaan uit
een gelegenheidsformatie en is inmiddels uitgegroeid tot een goedlopende band. De band bestaat
uit 5 ervaren muzikanten die er simpelweg voor
gekozen hebben hun favoriete 70’er & 80’er jaren
heavy metal/hardrock/classic-rock klassiekers te
spelen. Deze worden aangevuld met eigen materiaal dat ook zo uit de 70/80’er jaren zou kunnen
stammen. In 2008 en 2009 heeft TRIBUTÖR
ondertussen al heel wat podia en zalen veroverd.
Verwacht een zeer energieke liveshow, waarbij
men ook muzikaal-technisch zijn mannetje staat,
dankzij een ruime muzikale ervaring die al
teruggaat tot begin jaren ’80 bij hun frontman!
Ook visueel heeft TRIBUTÖR veel te bieden;
het showelement voor diegenen die heimwee
hebben naar de gouden jaren van de rockmuziek
wordt met overtuiging gebracht en beleefd.
Kortom: Voor een avondje gouwe ouwe heavy
krakers, waar de nostalgie vanaf druipt alsof de
klok 25 jaar wordt teruggezet, moet je bij
TRIBUTÖR wezen! We pay tribute to the Gods
of Rock !
Band 2 AC/DC 19.45uur In The Beginning
Band 3 Jitiizer 21.15 uur Ja wat moeten we hier
nou over zeggen, deze bijzondere Friese band is
bezig met hun afscheidstour: “De leste Toffel Tour”,
en wie de Friese tonger core nog een keer wil
zien zal er bij moeten zijn. Wat is er niet mooier
voor een band dan te stoppen op het hoogtepunt.
JITIIZER heeft dik 18 jaar een hoop lol gehad,
van poppodia en kleine kroegjes in het begin tot
alle grote festivals in Fryslân de laatste jaren.
Zelfs een tourtje in New York twee jaar geleden.
Kortom beleef het Jitiizer feest nog een keer.

Njonken de boeken is der in tentoanstelling ynrjochte oer it keunstners-pear Jan en Geertje van
Oudheusden. Beide keunstners binne al ferstoarn,
mar hawwe hiel lang yn Kimswert wenne. Geertje
hie in oplieding hân oan ’e Koninklijke Academie
Voor Beeldende Kunsten Den Haag, Jan wie
autodidakt. Geertje van Oudheusden hat yn bûtenen binnenlân tentoanstellingen hân. Troch ferskate
musea en partikulieren is wurk fan har oankocht.
Se hat ek jierrenlang yn ’e saneamde “Contraprestatie” sitten, in regeling om byldzjende
keunstners in basis ynkommen te ferskaffen en
dêrmei oan it wurk te hâlden. In stikmannich
skilderijen dy’t makke binne yn it ramt fan dy
regeling hat de gemeente Wûnseradiel útliend
foar de tentoanstelling en dy sille dêr dus te sjen
wêze.
De organisaasje hat ek oar wurk en oare nijsgjirrige dingen opswile by freonen en kunde en by
de dochter fan it stel. Jan van Oudheusden wie in
man grôtfol ideeën. Dêr sil op ’e tentoanstelling
wat fan te sjen en nei alle gedachten ek wat oer
te fertellen wêze. Hy hat ek prachtich byldzjend
wurk makke en it is slagge om ek dêr wat fan
byinoar te krijen. De boekemerk en de tentoanstelling oer de van Oudheusdens sille in tochtsje
nei Kimswert mear as wurdich wêze.

Band 3 Ozzy Osbourne tribute 22.45 uur. It’s
fuckin’ unbelievable, here’s Ozzy Ozz.
Kortom: vooral de jongeren/ouderen uit het verspreidingsgebied van deze krant mogen zich
Fé-Rock bepaald niet laten ontgaan. En wat is er
leuker dan in het lange Pinksterweekeinde zo’n
groot en groots, twee dagen durend, festival bij
te wonen? Massaal op naar de Aaltjemeerweg
dus. Het is meer dan de moeite waard!

Eerste hulp bij kinderongelukken
Sneek - Wegens grote belangstelling organiseert
Thuishotel vanaf donderdagavond 17 juni 2010
vanaf 19.30 uur een extra cursus Eerste hulp bij
kinderongelukken. Kinderen onderzoeken de wereld
om hen heen, maar zien nog geen gevaar. Daardoor zijn kinderen van 1-5 jaar de grootste risicogroep en volledig afhankelijk van de reactie van
de ouder of verzorger. Hoe reageert de ouder of
verzorger bijvoorbeeld als een kind hete thee over
zich heen krijgt? Onderzoek heeft uitgewezen,
dat juiste hulp direct na het ongeluk van levens
belang is voor het kind. In de cursus komen o.a.
aan de orde: hartstilstand, valpartijen, beknelling,
verstikking, vergiftiging, verbranding, verdrinking,
onderkoeling, bloedingen, bijtwonden en elektriciteitsongevallen. Daarnaast wordt ook veel aan-

Kimswert - Op 29 maaie is der yn Kimswert,
fan moarns tsien oere oant middeis trije oere yn
it doarpshûs Piers Stee, wer in grutte boekemerk
fan Fryske boeken. Fan Teatske Aalzum oant
Roel v.d. Zee en fan alle skriuwers dy’t dêr tusken
sitte, sille dêr foar in prikje boeken te keap wêze.
Foar spesjale winsken is der ek in antikwariaat.
De opbringst is ornearre foar de feriening “Villages
of Tradition” dy’t ûnder oaren dwaande is mei it
opsetten fan in doarpsargyf.

dacht besteed aan praktische oefeningen met
gebruik van speciale poppen en dia’s. Dit is een
praktijkgerichte cursus voor ouders en verzorgers
van kinderen van 0 tot 7 jaar, waarin uitgebreid
wordt ingegaan op spoedeisende eerste hulp bij
ongevallen. De cursus bestaat uit twee bijeenkomsten van 3 uur en één bijeenkomst van 2 uur.
De eerste twee bijeenkomsten worden gegeven
door een ervaren ambulanceverpleegkundige en
de laatste avond door een consulent van de
Nederlandse Brandwonden Stichting.
Voor meer informatie en aanmelding kunt u
bellen met Thuishotel 0515-461234, mailen naar
info@thuishotel.nl of surfen naar www.thuishotel.nl.
Thuishotel is onderdeel van Thuiszorg Zuidwest
Friesland

De Waardruiters
Cornwerd - Op Hemelvaartsdag 13 mei ging
Marijke Bonthuis met 3 paarden naar Oudkarspel
om mee te doen aan een springwedstrijd. Als
eerste startte zij After All in het BB-springen,
een foutloos parcours. Met Amourette startte zij
in de klasse B-springen, ook een foutloos parcours
en een 2e prijs, in de klasse L-springen startte zij
haar laatste paard, Universe. Ook een foutloos
parcours en een 6e prijs.
Zondag 16 mei was er een concours voor paarden
in Harich, springen en dressuur. Bij de dressuur
startte Nadia den Hollander haar paard Sanne in
de klasse B-dressuur, eerste proef 181 punten en
de tweede proef 183 punten. In de klasse Z1
kwam Lotte Nefkens met Jara-Ytske F uit, eerste
proef 200 punten en een 2e prijs en de tweede
proef 213 punten en een 1e prijs.
Marijke Bonthuis kwam met 2 paarden aan de
start bij het springen. Haar eerste paard Amourette
startte zij in de klasse B-springen, een foutloos
parcours. In de klasse L-springen startte zij met
Universe, een foutloos parcours en de 4e prijs.
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Kaatsen Oeds van Dijk Ledenpartij
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Heren winnaarsronde:
1e prijs: Peter Bootsma (Koning), Pieter Spoor.
2e prijs: Hayo Attema, Tjitte Folkertsma.
Heren verliezersronde:
1e prijs: Egbert v.d. Veen, Steven v. Gorssel.
2e prijs: Jan-Ruurd Amels, Leo Nauta.
Dames
De dag begon bewolkt en koud, waardoor het
opwarmen van de spieren net wat langer duurde
dan normaal. Het weer mocht de pret niet drukken en de 15 dames die zich hadden opgegeven
begonnen met volle moed aan de 4 omlopen die
ze moesten kaatsen. Er werd namelijk poulegekaatst. Het werd een lange (toch nog zonnige)
dag waarvan de dames de dagen erna vast nog
enkele spierpijn hebben gevoeld.
1e prijs: Vollie Oostenveld (Oedske),
Anna Jaspers en Ingrid Groen
2e prijs: Geertina Nota, Hieke Bootsma
en Rina Nota
3e prijs: Wiepkje Fennema, Geartsje Haijtema
en Japke Smit.

Makkum - Zondag 9 mei jl. vond de eerste
ledenpartij van dit kaatsseizoen plaats. In tegenstelling tot vorig jaar, was het weer koud en grijs.
Voor de kaatsers viel het nog wel wat mee, maar
het publiek liet het hierdoor een beetje afweten.
De prijzen bestonden vandaag uit eretekens en
waardebonnen aangeboden door de sponsor Familie
Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden
door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide sponsors
hartelijk bedankt!
Heren
16 Heren durfden zich op te geven voor deze
wedstrijd. De lotingsploeg besloot hierdoor om
tweetallen te formeren, zodat er nog een leuke
lijst ontstond waarmee ook een verliezersronde
kon worden verkaatst. In de eerste omloop was
er een spannende partij tussen het partuur van
Hayo Attema en Tjitte Folkertsma en het partuur
van Egbert v.d. Veen en Steven v. Gorssel. Hayo
en Tjitte wonnen met 5/4 – 6/4 en stuurden
Egbert en Steven naar de verliezersronde.
Vervolgens troffen zij in de tweede omloop het
partuur van Feike Melchers en Broer-Sjoerd de
Boer. Zonder problemen bereikten Hayo en Tjitte
(die voor in het perk dikke kaatsen maakte) de
volgende omloop, de finale, door te winnen met
5/0 – 6/6.
Het partuur van Peter Bootsma en Pieter Spoor

trof in de eerste omloop het partuur van Jan-Ruurd
Amels en Leo Nauta. Dit was een korte partij en
werd beslist in het voordeel van Peter en Pieter
met de stand 5/1 – 6/4. Daniël Kleiterp (de
Koning van 2009) en Sybe-Jan Koopmans waren
de tegenstanders in de tweede omloop. Ze waren
echter een maatje te klein voor Peter en Pieter,
want laatstgenoemden wonnen met 5/2 – 6/2 en
legden zo beslag op een finaleplaats.
In de verliezersronde versloegen Egbert en Steven
het partuur van Uilke Tuinier en Germ v.d. Meer
met 5/4 – 6/2. Jan-Ruurd en Leo moesten het
opnemen tegen het partuur van Ruurd Tilstra en
Teake Koster. Ruurd en Teake konden het niet
waarmaken en verloren met 5/3 – 6/2. In de
finale van deze verliezersronde waren Egbert en
Steven de betere kaatsers want zij wonnen van
Jan-Ruurd en Leo met 5/2 – 6/4.
Terug naar de winnaarsronde, waar in de finale
de parturen van Peter/Pieter en Hayo/Tjitte het
tegen elkaar opnamen.Het werd een spannende
finale. Hayo en Tjitte keken op een bepaald
ogenblik tegen een geweldige achterstand aan,
maar zij presteerden het om terug te komen tot
5/4. Het had zelfs 5/5 kunnen worden! Peter en
Pieter pakten echter de overwinning met 5/4 – 6/6.
Tot koning van deze partij werd Peter Bootsma
uitgeroepen.

Ondanks het feit dat er heel weinig opgave was,
hebben de dames weer een mooie sportieve
kaatsdag gehad.
Jeugd
Veel van de jeugd moest KNKB kaatsen elders
in Friesland. Dus was de deelname voor deze
partij zondag 9 mei j.l.niet erg groot. De pupillen
en schooljeugd kaatsten in een categorie. Er
waren 2 poules met 3 partuur. In Poule A kaatsten Christiaan en Lisanne tegen Jouke en Age dit
werd beslist met 2-5 2/6. Christiaan cs mochten
het toen opnemen tegen Jochem en Elma dit
werd 1-5 4/6. Jouke cs en Jochem cs moesten
toen kaatsen voor een finaleplek dit werd met
gewonnen door Jouke en Age.
In Poule B kaatsten Klaas en Lars tegen Simen
en Arjen. Dit won Klaas cs. Simen en Arjen
namen het vervolgens op tegen Alwin en Rik dit
wonnen Simen cs. Voor de andere finaleplek
nam Klaas cs het op tegen Alwin cs. Klaas en
Lars veroverden een finaleplek.
De finale tussen Klaas cs en Jouke cs werd
gewonnen met 5-2 6/6 door Klaas en Lars.
1e prijs: Klaas Bosma en Lars Wijma
2e prijs: Jouke Vlasbloem en Age Poog.
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Eigen foto

* De winnaars met de kransen
Gaast - Afgelopen zaterdag was Kaatsveld
“Boppeslag” te Gaast wederom het decor voor de
eerste federatiewedstrijd van seizoen voor de jeugd.
13.00 uur werd door de voorzitter van de jeugdcommissie van K.V. Trye yn Ien, het startschot
gegeven voor wat achteraf is gebleken, een mooie
en sportieve kaatsmiddag. Er werd gestreden om
prachtige kransen en mooie prijzen die aangeboden
werden door: sponsor “Swing café September”
ook wel bekent van Fé-rock en Septemberpop.
Er waren vier categorieën vertegenwoordigd.
Om te beginnen de welpen meisjes, hier werd
gestreden tussen 4 parturen. De zogenaamde poulekaats systematiek leverde voor partuur 4, Jelien
de Jong en Geanne Faber 21 eersten op. Hiermee
wisten zei de eerste prijs in de wacht te slepen.
De tweede prijs ging naar partuur 2, Marieke
Sinnema en Sigrid de Boer.
Bij de welpen jongens werd volgens het reguliere
speelschema gekaatst. Hier werd dan ook een
echte finale gespeeld. Het partuur Gabe Jan van
Popta en Jelmer Dijkstra moest het opnemen tegen
het partuur Dennis Strikwerda en Cristiaan Stremler.
Het bleek echter geen spannende finale, want al
snel werd duidelijk dat Van Popta en Dijkstra vast
beraden waren om de krans mee naar huis te nemen.
Ze wisten de finale te winnen met 0–5 0-6.

De pupillen; waar meisjes en jongens samen
kaatsen, waren met 6 partuur goed vertegenwoordigd. Hier was ook een ware finale te aanschouwen. Het partuur van Yvonne Galama en
Sjoerd Ynze Sterkenburgh stond in deze finale
tegenover Lars Wijma en Jildert Stellingwerf.
Het werd een spannende finale met kansen om te
winnen voor beide partijen. De partij werd
beslist met 5-5 0-6 in het voordeel van Yvonne
Galama en Sjoerd Ynze Sterkenburgh. Moe
gestreden maar voldaan mochten zei de prijs en
krans in ontvangst nemen.
Ook in deze categorie werd een verliezersronde
gespeeld. Deze werd gewonnen door het partuur
van Selma van der Molen en Annemiek Zuidema,
twee dames die hun mannetje stonden.
De oudste categorie van deze middag was de
schooljeugd. Ook hier kaatsten de dames en de
heren gezamenlijk. Omdat deze categorie met
maar drie partuur vertegenwoordigd was, werd
ook hier volgens het poulesysteem gekaatst. In
de finale nam het partuur van Hidde Folkertsma
samen met zijn twee dames Lissane Burghgreaf
en Sanne Idsinga het op tegen de drie heren
Cristiaan Draayer, Rene Boschma en Hidde
Lemstra. Een finale waar beide parturen streden
voor wat ze waard waren. Uiteindelijk wist het
partuur van Cristiaan Draayer met 5-1 6-6 aan
het langste eind te trekken. Toch een dikke pluim
voor de verliezers die eerder deze middag een
partuur met drie heren wisten uit te schakelen.
De prijzen werden uitgereikt door de sponsor
Wietske Buma “Swing café September”. Al met
al weer een zeer geslaagde en sportief hoogstaande middag, met dank aan spelers, sponsor,
maar ook zeker aan de vrijwilligers, die deze dag
tot een succes wisten te brengen.

Federatiewedstrijd Wûnseradiel-Bolsward-Workum
Jouke Vlasbloem (Makkum 1) en Makkum 2
(Simen Bootsma, Tom Algera en Eelke Reinsma
werden tweede en Marc van der Veen, Fabian
Noordhuis en Sander Bruins eindigde als derde.

Foto Lijkle Spijksma

* Makkum 1 eerste bij pupillenjongens v.l.n.r. Alwin
van der Weerdt, Jouke Vlasboom en Klaas Bosma
Schettens - In Schettens werd zaterdag de
tweede afdelingscompetitie 2010 voor pupillenmeisjes/pupillenjongens en jongens gehouden.
Bij de pupillenjongens (parturen) was de eerste
prijs voor Alwin van der Weerdt, Klaas Bosma

Bij de pupillenmeisjes gingen de kransen naar
Jacqueline Buma, Gerbrich van der Woude en
Geertje Veldhuis (Schettens-Longerhouw). De
pupillenmeisjes van Arum (Gabrielle Akkerman,
Boudien Veldman, Robin Zuidema werden
tweede met 16 eersten, één minder dan SchettensLongerhouw.
De jongens van Exmorra (Klaas Anne Terluin,
Douwe van der Zee en Sytse Rein de Witte
behaalden 21 eersten en eindigden als eerste. De
tweede plaats (met 16 eersten) was Hille Otto
Folkerts, Simon Bruinsma en Hubertus Galema
van Lollum-Waaxens.

a

De verliezers ronde werd gewonnen door het
partuur van Larst Onrust en Harmen Burghgraef.

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl
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Start jeugdfederatie kaatsseizoen te Gaast

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
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
donderdag 20 mei

Makkum D1 - Sneek/witzwart D2 18.30 uur
Makkum D4M - Scharneg. D3M
18.45 uur

zaterdag 22 mei

Zeerobben 3
Heeg B1
Mulier C2
Makkum D2
Makkum E4

- Makkum 4
4.30 uur
- Makkum B1
10.30 uur
- Makkum C2
11.00 uur
- EBC/Delfstrah. D2 9.00 uur
- Scharnegoutum E3 10.00 uur

Nacompetitie
ONT 2

- Makkum 2

19.00 uur

PSV de Halsbânruters

TE KOOP

Oostend 13
WITMARSUM
Karakteristiek
gerenoveerd
dorpsboerderijtje
met voortuin.

Vraagprijs:
e 139.000,-- v.o.n.

Pingjum - Melissa Cnossen ging 9 mei j.l. naar
Franeker om daar met haar Muscadet 2 springparcoursen af te leggen in de klasse B. Zij sprong
2 maal een foutloos parcours zodat zij met 4
winstpunten naar huis ging.
Annemarie Wietsma ging 15 mei naar Joure om
daar met Samyra v/d Binnenvelder uit te komen
in de klasse L2. In de 1e proef reed zij een winstpunt met 183 punten en in de 2e proef won zij de
3e prijs met 191 punten samen 2 winstpunten.
Sharona Vallinga kwam uit in de klasse M1 met
Vie-Power en won in de 1e proef de 3e prijs met
191 punten en in de 2e proef de 2e prijs met 195
punten samen goed voor 3 winstpunten.

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
2x stks. Oude handnaaimachines (Singer), i.g.st. e 200,tel. 06-51875757
Kibofa kinderbox met speelgoedlade, zeer weinig
gebruikt, beuken e 25.-, tel. 0515-232172
Prince Rader oversize longbody Grip 3 nieuwe bespanning t.e.a.b., tel. 0515-231230
Grote partij straatstenen, tel. 0515-231170
1e jaars schoolboeken, opleiding verzorgende IG, tel.
06-18488789
                                      
Nieuw prachtig Oostenrijks boerenpoppenhuis, e 200,tel. 06-51875757

GEVRAAGD
2 Elfstedentochtkaarten groep 1 t/m 5, tel. 06-11402208
IJverige werkster voor 3 uur per week voor woning in
Makkum. Liefst op de woensdagochtend. Bel naar
06-20760599

AANGEBODEN
Klusjesman voor schilderwerk, tegelzetten, laminaatvloeren leggen en tuinonderhoud, laag uur tarief, tel.
06-19876628
Computerboer die al uw pc-problemen oplost, zoals
installatie van Windows, verwijderen van virussen, aanleggen adsl/kabelinternet, telefonie e.d., tel. 06-24299747
B. Altena
Hulp in de huishouding voor enkele uren per week,
uurloon in overleg, tel. 06-46489704

GEVONDEN
Kentekenplaat van brommer op de Suderseewei in
Makkum, tel. 06-38890543
Achter het gemeentehuis in Witmarsum een gedessineerd
grijs/zwart gestreept jasje/vestje, maat 116, gekocht bij
de C&A. Af te halen: De Muonts 6, tel. 0517-532316

VERMIST
Wie heeft onze fietsen (geleend) op zaterdag nacht
met tuinfeest van Exmorra? tel. 06-24330960
Wie heeft zaterdagnacht 16 mei(tuinfeest Exmorra)
onze groen met zwarte damesfiets met kinderzitje
meegenomen? Wij willen deze fiets erg graag terug!!
tel 0515-573668
Beertje zoekt nog steeds Pluk, zijn broer. Pluk is een
vaalrode cyperse kater met witte bef, buik en teentjes.
Zijn snoet, onder zijn ogen, heeft rode en witte vlekken.
De top van zijn neus is roze. Op zijn linkerachterpoot
zit op de witte teentjes een rode vlek. Hij wordt heel
erg gemist. Jacobien, tel. 0515-231160 of 06-81512971
Wie heeft mijn zwarte winterjack afgelopen zaterdagnacht 8 mei jl uit de feesttent in Exmorra meegenomen,
tel. 0517-532164

TE HUUR
VW Golf Cabrio + trekhaak, 4 pers. huur periode
minimaal 1 week, tel. 06-81139183

AFS zoekt gastgezinnen voor buitenlandse studenten
Makkum – In uw omgeving zoekt stichting AFS
Nederland gastgezinnen voor buitenlandse
studenten uit allerlei landen. Zij komen eind
augustus voor een uitwisselingsjaar naar ons
land om de taal en cultuur te leren kennen. De
vrijwilligersorganisatie AFS verzorgt sinds 1947
belangeloos interculturele uitwisselingen voor
jongeren wereldwijd. Studenten die naar Nederland komen, wonen bij een vrijwillig gastgezin
en gaan naar een middelbare school in de buurt.
AFS bereidt de student en het gastgezin voor
op de uitwisseling, zorgt voor begeleiding door
vrijwilligers in de regio en organiseert allerlei
activiteiten.
Gastvrijheid
De naam AFS herinnert aan ‘American Field
Service’, een vrijwillige ambulancedienst in
beide wereldoorlogen. In 1947 besloten de AFSvrijwilligers zich blijvend in te zetten voor de
wereldvrede. Ze richtten een vereniging op met
als doel meer begrip te bevorderen tussen mensen
vanuit verschillende culturen. AFS werd een
uitwisselingsorganisatie voor jongeren en de
toevoeging Interculturele Programma’s volgde.
Tegenwoordig is AFS een wereldwijde nonprofit organisatie, met vestigingen in zestig
landen. Ieder jaar zendt AFS meer dan 10.000
jongeren over de wereld uit om de taal en cul-

tuur van een ander land te leren kennen. Meer
dan zestig jongeren vanuit allerlei verschillende
landen willen de uitdaging aangaan om Nederland
te leren kennen. Een belangrijke factor voor
een goed uitwisselingsjaar, is de gastvrijheid
van mensen die hen willen opnemen in hun
gezin. Dat betekent dat ze hun huis (en hart)
openstellen om een jaar lang iemand uit een
andere cultuur van dichtbij mee te maken.
Begrip en ruimte voor verschillen over en
weer is daarbij erg belangrijk.
Pindakaas met hagelslag
Een uitwisselingsjaar is een bijzondere ervaring
voor een student, maar ook voor een gastgezin. Samen kunnen ze van alles tegenkomen
op de ontdekkingstocht in de Nederlandse cultuur. Dat begint al met de kennismaking met
eetgewoonten en combinaties zoals haring
met uitjes of pindakaas met hagelslag. Ook
krijgen de studenten te maken met een ander
klimaat en maken ze feesten zoals Sinterklaas
voor het eerst mee. Ook het schoolsysteem is
anders, net als de fietstochten naar school
met een tas vol boeken, sportspullen en boterhammen. Gastgezinnen kunnen die nieuwe
ervaringen met hen meebeleven en studenten
laten kennismaken met andere onderdelen van
onze samenleving.

