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Makkum – Evenals voorgaande jaren waren er
nu ook weer vier avonden mooie en gezellige
wandelroutes uitgezet, mede dankzij het fraaie weer
verhoogde dit de wandel sfeer. Het bestuur van de
plaatselijke gymnastiekvereniging DES zorgde
er weer voor, dat alles vlot en veilig verliep. Vooral
bij de oversteek van kruispunten was het uitkijken
geblazen!
Ditmaal was er weer een jubilaris Olof Eiling liep
de Avondvierdaagse voor de 25e keer. Hij kreeg
van de organisatie/hoofdleidster van DES Sjoerdtje
de Jong-Cuperus een boeket bloemen overhandigd.

Verder wil de organisatie iedereen bedanken die
er toe heeft bijgedragen dat het wandelfestijn weer
geslaagd is. Ook ditmaal is er door de oudercommissies van de basisscholen veel werk verricht,
waar de organisatie heel blij mee is. Tijdens één
van de avonden kregen de deelnemers een appel,
spontaan aangeboden door Groenteman Bas Zijp
uit Noord-Holland die zaterdags op de markt in
Makkum staat. De wandelaars worden de laatste
avond altijd ingehaald door de plaatselijke harmonie
en drumband van Hallelujah. In de sporthal krijgen
de wandelaars groot en klein, jong en ouderen de
medaille uitgereikt.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

Vlakbij Makkum en IJsselmeer gelegen grote
vrijstaande woning o.a. 4 slaapkamers, tuin Z,
vrij uitzicht over landerijen, 755 m² eigen grond.
Vraagprijs € 325.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Agenda
vrijdag 28 mei

zondag 30 mei
Van Doniakerk 9.30 uur ds. J. van Olffen

Makkum – Voetbalveld “De Braak” 19.00 uur
SES Veldvolleybaltoernooi, Feesttent v.d. “De Braak”
21.00 uur Top 40 Coverband Wymaroo

R.K. kerk 9.30 uur parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur door gespreksgroep Bolsward
Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 9.30 uur
ingang piramide, Dhr. J. Roode, m.m.v. Woldinghekoor Wons

Weekenddiensten Wûnseradiel

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

zaterdag 29 mei
Makkum – Voetbalveld “De Braak” 11.00 uur
23e horeca/bedrijven voetbaltoernooi. Feesttent
v.v. “De Braak” 22.00 uur Top 100 Coverband
Mary & The
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Witmarsum – MFC Complex ‘it Fliet grote
rommelmarkt met Fancy Fair van 9.00-14.00
uur in de feesttent op het sportveld met ’s avonds
vanaf 21.00 uur groot feest voor jong en oud met
de bekende band ‘Lemon’

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

zondag 30 mei

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartsenpraktijk S. van Houten,
Reinier Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049
- 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

Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
09.30 uur Kerkdienst in het warehouse, ingang
piramide
Makkum – Voetbalveld “De Braak” 11.00 uur
Kaatsen dames en heren van 14 jaar en ouder.
Festival terrein v.d. “De Braak” 15.00-16.00 uur
Roofvogelshow met Steppearend. Feesttent v.v.
“De Braak” 17.00-22.00 uur afsluiting SES
weekend met Butterfly
Makkum – Verzorgingscentra “Avondrust”
19.30 uur Zing Mee, samenzang van bekende
liederen

dinsdag 1 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

Zing mee ....

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 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
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.0017.00 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
Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden,
Waltaweg 25, zaterdag en zondag geopend van 2
tot 5 uur, www.gerritwijngaarden.nl

Makkum – Op zondagavond 30 mei wordt er
weer een zing-mee-avond gehouden in de grote
zaal van “Avondrust”. Er wordt gezongen uit de
bundel van Joh. de Heer, orgel begeleiding door
de heer A. Couperus. De toegang is vrij, de aanvang
is om 19.30 uur en ieder is van harte welkom. Voor
info: A. Otter, tel. 0515-542126 of D. Tamminga,
tel. 0515-231618.

CVA-Café
Sneek - Dinsdag 1 juni a.s. wordt het CVA-café
gehouden, van 15.00 tot 16.30 uur in Zorgboulevard
(op het terrein van het Antonius Ziekenhuis).
Het CVA-café is een plek waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten en praten over de situatie waarin
ze terecht zijn gekomen na het doormaken van
een beroerte. Het CVA-café is bedoeld voor alle
mensen die getroffen zijn door een beroerte, hun
partners, familie en vrienden. Het is een informele bijeenkomst. Vooraf aanmelden is niet nodig.
De toegang is gratis. Het CVA-café wordt elke
eerste dinsdag van de maand gehouden.

Welmoed Tilstra uit Makkum is geslaagd voor
het hoofdvak dwarsfluit aan het Prins Claus
Conservatorium in Groningen.
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Nieuwe naam fusie
gemeenten nog niet bekend
Witmarsum – Een bijeenkomst in het gemeentehuis van Wûnseradiel levert geen nieuwe namen
op. Alle burgers was gevraagd voor half april
een naam te bedenken voor de nieuw te vormen
gemeente. Er zijn ongeveer 15 namen binnen
gekomen en dat is niet veel. Twee burgers namen
de moeite deze avond te bezoeken.
Naamkundig en cultuurdeskundige Karel Gildemacher probeerde verschillende aspecten van de
naamgeving te belichten. Een naam moet lekker
in het gehoor liggen en associatie met de omgeving hebben. Moeilijke Friese tekens in de naam
is niet verstandig. Hij was ook geen voorstander
van het gebruik van de naam Sneek. Dat is een
plaatsnaam en geen streeknaam was zijn mening.
Niemand denkt bij de naam Sneek aan het
Makkumer strand of Gysbert Japicx in Bolsward.
De naam moet gemakkelijk te onthouden zijn en
uniek zijn. Communicatieadviseur Huib Volker
was van mening dat de unieke punten van de
streek belangrijk zijn. Wat vindt men hier. Rust,
ruimte, watersport, vakantie. Dit alles moet in
een naam zitten. Dit gedeelte waarin de nieuwe
gemeente ligt is rijk aan water. En heeft veel van
de Friese Elfsteden binnen de grenzen. Doe hier
iets mee. Ook voor nieuwe bewoners en ondernemers moet er iets in de naam zitten warbij ze
denken, daar ga ik eens rond kijken.
Alle vijf gemeenten moeten ieder vijf namen
inleveren. Hiervoor komt bij de komende verkiezingen voor de nieuwe raad een referendum.
Maar uiteindelijk beslist de nieuwe raad welke naam
gevoerd gaat worden. De werknaam SûdwestFryslân is al aardig ingeburgerd. Toch vinden
deskundigen dat hierin te veel Fries zit. Het zal
nog moeilijk worden een goede naam te vinden
waarin iedereen zich kan vinden. Op de bijeenkomst in Witmarsum was wel duidelijk dat men
niets voelt voor de naam Sneek of Snekereradeel.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Duovla, 2x 150 gram................................................0.95
Berliner Boterhamworst...........per pakje 25

Friesche Vlag Halvamel, pak 500 ml.................................1.29
Cup à Soup, diverse soorten.............................2 pak voor 1.29
Hero Cassis, 1.25 liter....................................................nu 1.29
Everyday Keukenrol, pak à 4 stuks....................................1.49
Top Q Theezakjes Engelse Melagne, pak à 20x 4 gram...0.89
p

Bij aankoop van een stuk kaas, op=o
kuipje Roomboter 225 gram voor 99 cent
Aanbiedingen geldig van do. 27/5 t.e.m. wo. 2/6

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram
Profiteer van 27 t/m 29 mei
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Varkensvleesvoordeel

Diverse soorten Filetlapjes
4 halen = 3 betalen
Vleeswarenvoordeel

Runderrollade +
100 gram Palingworst
100 gram

Salade van de week

Kip Saté Salade
100 gram
Specialiteit van de week

Ardenner Filetsteak
100 gram

5,20
4=3
2,69
1,29
1,45

samen
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Programma 24e Sport en Evenementen Stichting Makkum
op 28, 29 en 30 mei

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
Makkum – Ook dit jaar weer organiseert de SES
haar jaarlijkse Sport en muziek weekend. De festiviteiten vinden wederom plaats Op “de Braak”
het terrein van de voetbalvereniging Makkum.
De start is vrijdag 28 mei om 19.00 uur met het
Volleybaltoernooi. Hier zullen ongeveer 15 teams
aan deelnemen. Verdeelt over 3 poules, zullen deze
strijden om de felbegeerde eer die de eerste prijs met
zich meebrengt, en waar nog jaren over gesproken
zal worden. Prijsuitreiking om ongeveer 22.30 uur.
Na afloop (21.00) is er muziek van de top 40 band
Wymaroo. Zo als u gewend bent op vrijdag ook
dit jaar, de entree is gratis. Meer over Wymaroo
elders in de Belboei.

tent laten schudden. Zie verder voor tekst Mary
& The in deze Belboei. De entree bedraagt 10,euro en ID kaart is verplicht. Ook dit jaar is er op
zaterdagavond weer een coctail bar in de feesttent. Deze wordt gerund door de beste cocktail
schudder van Makkum Jurjen Nagel. Dit jaar zal
er door Jurjen een zeer smaakvolle alcohol vrije
coctail gepresenteerd worden. Kom proeven op
zaterdagavond bij Jurjens coctail bar in de tent.

1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

Op zaterdag 29 mei vindt voor de 23e keer het
horeca/bedrijven-veldvoetbaltoornooi plaats vanaf
11.00 uur.Er zal ook dit jaar weer 7 tegen 7 op
een half veld worden gespeeld. Er zullen 14 teams
aan het toernooi meedoen, verdeelt in 2 poules.
Ook is de wedstrijdleiding er dit jaar weer erin
geslaagd om 4 top scheidsrechters te contracteren.
De wisselbokaal is vorig jaar gewonnen door de
Gebr Miedema vof. Helaas kunnen zij de wissel
beker niet verdedigen. Het team van Miedema
en het Bynt Wons zijn hof leverancier van het
succesvolle team Makkum 2. Die op zaterdag
29 mei naar Genemuiden zullen gaan waar ze
een finale wedstrijd of poule moeten spelen om
uit de maken wie de kampioen van het noorden
is in de reserve klasse. Helaas voor de SES, maar
geweldig voor Koert Jansen (trainer) en Jacob van
der Weerdt (leider) en de spelers van Makkum 2.
Het SES bestuur wenst ze dan ook heel veel succes
zo dat ze de fel begeerde beker in de volle SES tent
kunnen showen. Voor en na de prijsuitreiking zal
de in Skuzum zeer bekende Dj Cees Jaspers de
tent op zijn grootvesten laten schudden.
‘s Avonds treedt de top 100 coverband Mary &
The op, en hier zal ook Dj Cees in de pauzes de

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

Op Zondag 30 mei is er vanaf 11.00 uur kaatsen
voor heren en dames van 14 jaar en ouder. De
inleg bedraagt 3,- euro p.p. De prijzen zullen
ook dit jaar weer bestaan uit tassen met levensmiddelen. Opgave is mogelijk via lijsten in de
kaatskantine of t/m zaterdagavond 29 mei in de
feesttent of bij Geert Wijma (tel. 0515 - 231520).
‘s Middags zal er door Ruud Sanders een roofvogel demonstratie gehouden worden. Deze voor
jong en oud zeer spannende show wordt gehouden
van 15.00 – 16.00 uur op een van de velden van
de voetbalvereniging Makkum. (meer over de
Roofvogelshow elders in de Belboei)

Slagerij Attema Makkum

Het SES weekend wordt wederom afgesloten door
de succesvolle matinee gekke band Butterfly. De
Entree is gratis. Deze band weet zowel jong en
oud op de dansvloer te krijgen.

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

Het bestuur van de Sport- en Evenementen
Stichting hoopt er samen met alle vrijwilligers
weer een prachtig weekend van te maken. Tot ziens
op/rond het voetbalterrein “De Braak” in Makkum.
Het bar personeel zal er streng op toe zien dat
personen onder de 16 jaar geen alcohol nuttigen.
Ook geldt er in de feesttent een rookverbod!
Voor meer informatie over het SES-weekend
kijk op de website www.ses-makkum.nl
Het SES bestuur.

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

AFHAALMENU
voor JUNI
 Droog roergebakken
Kip Kerrie
 Babi Pangagn
 Mini loempia's
 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
aardappel - Groente - Fruithandel

Gebroeders Remco en Martin de Jong 25 jaar
in dienst bij A & R Carton

Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Verse Hollandse IJsberg sla
1 krop voor maar ...................... € 0.35
Mooie bos radijs
1 bos voor maar ....................... € 0.35
Mooie Hollandse komkommers
3 stuks voor maar..................... € 1.00
Bekijk nu ook onze advertentie
in de Wijd & Zijd

Vanaf links: Henk Bonthuis, Heiko Bootsma, Remco de Jong, Alie Klein, Anne Bootsma en Martin de Jong.

Adverteer in de Makkumer Belboei

Sneek/Makkum - Als je over de ouder rondweg
van Sneek rijdt zie je een gebouw met ronde
vormen. Nu is het vaak zo dat weinig mensen
weten wat er binnen de muren van een bedrijf
gebeurt. We werden uitgenodigd door Remco en
Martin de Jong om eens een kijkje bij A&R
Carton te nemen. Een speciale ontvangst met
koffie en cake en gelijk valt op dat het een enorm
bedrijf is. Er wordt van alles gedaan met karton.
Het bedrijf is ooit ontstaan vanuit een drukkerij
en is nu uniek in Nederland. Er staat in Duitsland
een bedrijf wat hetzelfde kan doen als in Sneek
gedaan wordt. Mocht één van de productielijnen
uitvallen, dan kan de ander het overnemen. Het
bedrijf is verspreid over de hele wereld. Niet overal staat een fabriek er zijn ook vestigingen die
ondersteunend werk doen.
Wat maakt A&R Carton
Er komen enorme rollen karton binnen en deze
moeten verwerkt worden. Het karton komt overal vandaan. Het moet aan strenge eisen voldoen,
wat dikte en gewicht betreft. In het bedrijf is het
heel belangrijk dat de juiste temperatuur en
vochtigheid gewaarborgd is. Er is hiervoor een heel
systeem en regelmatig zie je de vernevelaars even
werken. Het bedrijf maakt veel verpakkingen.
Als wij er zijn wordt de verpakking gemaakt
voor de groene flesjes bier. Om zoveel mogelijk
verpakkingen uit de rollen karton te halen is dat
een hele puzzel. Hiervoor zijn speciale mensen,

die precies uittekenen hoe de machines de verpakking uit moeten snijden. Het snijden is ook
een kunst op zich. Grote mallen zijn zo gemaakt dat
ze op de juiste manier met vlijmscherpe messen
het karton uitsnijden. Waar alleen een vouw moet
komen is weer een ander soort mes. Het karton
gaat aan het begin in een machine en hier worden
door verschillende rollen verf de kleuren aangebracht. Het was niet leuk voor de mannen, maar
wel voor ons dat er tijdens ons bezoek een storing
was, waardoor de kleuren niet goed op het karton
kwamen. Voordat de machine stopgezet is, zijn er
vele meters karton voorbij gegaan. De opbrengst
voor oud papier wordt hiermee verhoogd. Toch
zal dat niet de bedoeling zijn. Daarna worden de
gestanste dozen naar een band gebracht en uiteindelijk is de verpakking klaar om er een doos
van te vouwen. Bijzonder om te zien hoe snel
alles gaat. Het is ook duidelijk dat de mensen die
in Sneek werken plezier in hun werk hebben. Als
je iets vraagt wordt er meteen uitgebreid verteld
hoe de werking van een apparaat is.
Op 4 juni zijn Remco en Martin allebei 25 jaar
bij het bedrijf. Martin is Co-ordinator Converting
Departement en Remco werkt in de logistiek.
Niet alleen op hun werk zijn ze enthousiast ook in
hun vrije tijd kun je ze tegenkomen. Remco o.a. bij
de IJsvereniging en Martin als vrijwillige molenaar van de Molen bij Cornwerd. Met familie en
collega’s hebben ze eind mei een feest bij De Prins.
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Pinkster activiteiten Recreatiecentrum De Holle Poarte

Makkum – Zowel 1e pinksterdag als 2e pinksterdag was er volop activiteit op Recreatiecentrum
De Holle Poarte. Het was er dan ook gezellig
druk van vakantiegangers en dagjes mensen.
Zondag was er de hele dag een nautische markt
met diverse demonstraties. Vooral de miniatuurbootjes trok de nodige belangstelling vooral bij
de jeugd. Het optreden van de Shanty’s uit Heech
die zongen er lustig op los. Dit koor bestaat uit
een dertigtal leden, en repeteren eens in de veertien dagen in Oudegea. Het draagt de naam van
“Gjin C te heech” opgericht in 1991, op accordeon
worden de zangers begeleid door Rudy Stalman.
Het is ontstaan tijdens een gezellig samenzijn van
enkele mannen, die vonden zelf dat ze aardig en
best konden zingen. Binnen de korst mogelijke
tijd had Oudegea een shantykoor, dat nu al voor
het negentiende jaar voor het voetlicht treedt. In

2002 verscheen er een CD, voor de eigen leden.
Inmiddels zijn er al diverse optreden geweest,
o.m. inDuitsland, Polen en België. Amsterdamse
feesten zijn ook in trek en veel zeil- en scheepsfeesten in de regio.
Op 2e Pinksterdag was er een grote Pinkstermarkt
in de omgeving van de receptie en parkeerterrein,
met een gevarieerd aanbod van tal van standhouders. Kort samengevat twee dagen waar
gezelligheid troef was op de Sânkop.

Actie Verkeersonveiligheid Oude Nieuwbuurt

Nico Morien v.o.f.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO
VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Witmarsum/Makkum - Op maandag 17 mei is
er een gesprek geweest op het gemeentehuis met
de burgemeester en de wethouder over de verkeersonveiligheid in de Oude Nieuwbuurt in Makkum.
Met acht personen werd er, namens al degenen
die hun handtekening en/of ideeën gaven, een
gesprek gevoerd. Hierbij werd uitgebreid verslag
gedaan door gebruik te maken van een lijst met
foto’s met toelichtingen van de gevaarlijke verkeerspunten. Vooral werd aan de ongerustheid
en de onzekerheid over deze situaties aandacht
besteed.
Dit kwam vooral duidelijk naar voren omdat ieder
een verhaal heeft vanuit de eigen woonplek: fietsende kinderen, rollatorgebruikers, vrachtverkeer,
enz, enz. Ook in de bijgevoegde brief aan Burgemeester en Wethouders is benadrukt dat al vóór

de renovatie van de buurt afgesproken werd dat
de Oude Nieuwbuurt een veilige buurt moest zijn.
Er kunnen nu nog geen toezeggingen worden
gedaan voor veranderingen en/of verbeteringen.
Aan Veilig Verkeer Nederland (district Fryslân)
is het verslag van de gehele actie toegestuurd.
Na de uitslag van een onderzoek door Veilig
Verkeer Nederland wordt dit gemeld door ons
aan het gemeentebestuur. Deze zal de gegevens
samenvoegen met de besproken onderwerpen op
17 mei. Nu eerst dus weer afwachten. De aandacht van de bewoners blijft om te werken aan
een veilige, leefbare buurt.
De Wijkraad Oude Nieuwbuurt.
E-mail: wijkraadoudenieuwbuurt@gmail.com
of tel 232327/232027.

Grote verkoop bibliotheek Makkum
Makkum - De bibliotheek ruimt eens lekker op!
28 Mei zal de bibliotheek een groot aantal boeken
en dvd’s verkopen. U kunt de boeken vinden in
de oefenruimte van ‘Hallelujah’ achterin de

bibliotheek. De verkoop van de boeken is van
15:00 tot 21:00 uur. Dus als u een lekker stapeltje
boeken mee wilt op vakantie, kom dan vrijdag
28 mei langs. Tot dan!
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Open repetitie jeugdorkest
“de Notenkrakers”
Makkum - Op donderdag 3 juni aanstaande
houden “de Notenkrakers”, het jeugdorkest van
muziekvereniging Hallelujah, een open repetitie
in hun oefenruimte in het MFC. U kunt zien en
horen hoe de Notenkrakers repeteren onder leiding
van dirigente Nynke Jaarsma. We hopen dat u ziet
hoeveel plezier wij hebben in het samen muziek
maken.
Er is deze avond speciale aandacht voor de hoorn.
Bert Liefers, docent hoorn aan de muziekschool
komt hiervoor naar Makkum. Tenslotte zal de
drumband ook nog een bijdrage leveren. Nadat u
ons beluisterd hebt is er gelegenheid om de instrumenten te bekijken en uit te proberen. Er zijn leden
van muziekvereniging Hallelujah aanwezig om
eventuele vragen over instrumenten, muziekles,
lidmaatschap en het lenen van instrumenten te
beantwoorden.
Denkt u of uw kind erover om een instrument te
gaan bespelen? Of om een eens begonnen studie
op uw oude instrument weer op te pakken? Of
vindt u het gewoon leuk om te zien hoe dat nu
gaat, zo’ n repetitie? Dan bent u van harte welkom
op donderdag 3 juni om 19.00 uur in het MFC!!!

Dichter op de deel
Een middag vol poëzie & muziek
Exmorra - Op zondag 30 mei vindt onder het
gebinte van een Friese stelpboerderij, het poëziefestival Dichter op de Deel plaats. In Zuid-West
Friesland en omstreken is Dichter op de Deel het
grootste poëzie-evenement. Beroemde en nog
onbekende dichters treden op tijdens deze middag,
die ieder jaar door meer toeschouwers wordt
bezocht. Muziek wisselt het programma af.
De dichters:
Tsjêbbe Hettinga, Willem van Toorn, K. Michel,
Vicky Francken, Thomas Möhlmann, Hein Jaap
Hilarides, Yva Hokwerda, Joke Pas en Dien L.
de Boer
De muzikanten:
Rebound Boogie Bent. Zij zingen onder meer
liedjes in het Bildts, een dialect dat is ontstaan
uit Oud-Hollands en Fries.
Ook deze derde editie speelt zich af op de Bolswarderweg 13 in Exmorra en is vrij toegankelijk.
Aanvang 14.00 uur.
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Makkum wint de jong-Nederland partij

(eigen foto)

* v.l.n.r. Minne Zwaagstra, Daniel Kleiterp, Hyltje Bosma, Lennart Adema en Kees Tjeerdema

Na in de eerste omloop Stiens te hebben verslagen
met 5/1-6/0, volgde een winst op Sexbierum met
5/1-6/6. In de derde omloop was de tegenstander
het partuur van Easterein, het werd 5/2-6/6. In de
halve finale was St. Annaparochie de tegenstander en Makkum versloeg ze met 5/2-6/4. Het
vandaag sterk kaatsende Anjum werd tenslotte in
de finale verslagen met 5/3-6/4.

kaatsen van Hyltje en Lennart (de Freulewinnaars
van 2004) en goede begeleiding door de oud
coaches van weleer Minne Zwaagstra en Kees
Tjeerdema, legden de basis voor dit knappe
resultaat. Zo ook s’ ochtens eerst weer als van
ouds koffie met appeltaart bij Pietsje Adema.
De coaches namen voor Makkum de zilveren
“Bogstra Prijs v.d. Ned. Kaatsbond voor Jong
Nederland” in ontvangst. Een zilveren bal met
een diameter van bijna 15 cm! Het was pas omstreeks 20.00 uur dat de prijswinnaars in Makkum
aankwamen, alwaar zij werden onthaald door
vele belangstellenden. Er volgde een ere-rijtoer
in een kar met een prachtige harddraver ervoor.
Koetsier was Jelle Attema en het Makkumer Vaandel
met vaandeldrager Sietse de Vries waren ook
aanwezig. In en voor Café Rest. “De Zwaan“ werd
daarna nog even geproost op het Kampioenschap.

De laatste keer dat wij deze partij wonnen was in
1984 met Peter Rinia, Peter v.d. Logt en Geert
Wijma. Goed opslagwerk van Daniël, naast knap

De KV Makkum wil langs deze weg nogmaals
het winnend partuur Daniël, Hyltje en Lennart
feliciteren, evenals de coaches Minne en Kees.

Franeker - Het juniorenpartuur van de Kaatsvereniging Makkum heeft afgelopen zaterdag 22
mei in Franeker het Nederlands Kampioenschap
voor Junioren gewonnen. Hyltje Bosma, Lennart
Adema en Daniël Kleiterp leverden deze grote
prestatie. Enkele Makkumer supporters waren in
Franeker aanwezig om de mannen bij te staan en
vele Makkumers volgden de verrichtingen op
Omrop Fryslân.

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

Vrijwilligers gezocht preventief huisbezoekproject Wûnseradiel
Wûnseradiel - Voor een nieuw te starten preventief huisbezoekproject in de gemeente Wunseradiel
zijn we op zoek naar vrijwilligers. Het is de
bedoeling dat 75 plussers in de Gemeente
Wunseradiel, die daar prijs op stellen, bezocht worden
door vrijwilligers. De ouderen die instemmen,
krijgen eenmalig een huis-bezoek. De bezoeken
gaan vanaf september van start in de dorpen
Gaast, Ferwoude en Witmarsum. Als vrijwilliger
neemt u een vragenlijst af en geeft u informatie
over regelingen en voorzieningen voor ouderen.
We hopen middels dit project, naast het geven
van informatie over regelingen en voorzieningen, de wensen en behoeften van 75 plussers in
beeld te krijgen. Als vrijwilliger krijgt u vooraf
zelf voorlichting over regelingen, voorzieningen
en diensten op het gebied van wonen, welzijn en
zorg voor ouderen zodat u de doelgroep goed
kunt informeren. Ook krijgt u o.a. vaardigheidstrainingen in het contact leggen met de doelgroep
en het afnemen van een vragenlijst. Daarnaast heeft

u, zodra het project van start gaat, regelmatig
bijeenkomsten zodat u uw ervaringen kunt delen
met medevrijwilligers. We zoeken enthousiaste
vrijwilligers die het leuk lijkt om ouderen te
bezoeken en die tijd hebben om een paar huisbezoeken per maand te doen. U past binnen het
profiel als u goed kunt luisteren, inlevingsvermogen en een positieve instelling heeft. Tevens bent
u verantwoordelijk, flexibel en kunt u grenzen
stellen. Als vrijwilliger maakt u zelf een afspraak
met de persoon bij wie u op huisbezoek gaat. U
kunt dus een afspraak maken op een tijdstip wat
voor u handig is.
Bent u enthousiast geworden over dit project en kunt
u zich vinden in het profiel, neemt u dan contact
op met ouderenadviseur Foekje Kurpershoek op
telefoonnummer (0517) 53 33 36 of per e-mail
f.kurpershoek@wunseradiel Zij is dinsdags en
woensdags aanwezig. Voor meer informatie en
vragen kunt u natuurlijk ook bij haar terecht.
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Vrijdag 28 mei
Wymaroo in feesttent
Makkum – Vrijdag 28 Mei zal vanaf 21.00 uur
de 5-mans Formatie Wymaroo optreden in de
S.E.S. feesttent in Makkum. Deze band bestaande
uit Bart (drums), Frank (bas), Peter (zanger, achternaam Lieverdink en komt uit Makkum, Willem
(toetsen) en Klaas (gitaar). Deze band speelt muziek
voor jong en oud, zowel Engels- als Nederlands
talig. Het repertoire bestaat o.a. uit unforgettable
fire (U2), Purple rain (Prince), trouble (Goldplay),
blow me away (Alain Clark). Alles is liefde (blof),
let me entertain you (Robbie Williams) en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Kom dan
ook op vrijdag 28 Mei naar de S.E.S. feesttent
om dit feest mee te maken. En zo als altijd op
vrijdagavond is de entree gratis!!! Kijk verder op
www.ses-makkum.nl

Zaterdag 29 mei
Mary & The in feesttent
Makkum – Zaterdagavond 29 Mei zal de top
100 coverband Mary & The optreden in de
S.E.S. feesttent.De band bestaat sinds 2005 en is
gewend om op het podium te knallen. Met z’ n
vijven geven ze optredens door het hele land.
Het enthousiasme en de energie die Mary and
The uitstraalt zorgen gegarandeerd voor feest.
De nummers die worden gespeelt variëren van
gouwe ouwe tot nummer 1 hits van nu. Samen
met het publiek, doet Mary & The ieder feest
slagen. Marrit Bootsma (zang), Joeri Smit (drums),
Pieter de Boer (bas), Maurits IJpma (gitaar/toetsen),
en Klaas Siderius (gitaar). Kom dit muziek spektakel aanschouwen in de S.E.S. feesttent. De entree
bedraagt 10.- euro. Kijk verder op www.sesmakkum.nl

Cliëntenraden Antonius
Ziekenhuis en Thuiszorg
Zuidwest Friesland gaan samen
Sneek - De Cliëntenraden van Antonius Ziekenhuis en Thuiszorg Zuidwest Friesland gaan samen
in de centrale cliëntenraad Antonius Zorggroep.
Doelstelling is om de belangen van cliënten en
patiënten van beide organisaties in de Antonius
Zorggroep zo goed mogelijk te behartigen. Dit is
nodig omdat steeds meer aandacht en kennis wordt
gevraagd in de zorgpaden en zorgketens. Die
bestaan zowel uit ziekenhuiszorg als uit thuiszorg (in het verlengde van die ziekenhuiszorg).
Afgelopen week is er door de cliëntenraden van
beide organisaties een intentieverklaring ondertekend om samen te gaan in een nieuwe centrale
cliëntenraad. “We denken dat we de belangen van
onze cliënten en patiënten beter kunnen behartigen
vanuit één cliëntenraad die zicht heeft op het
hele zorgaanbod. Dus ook op het traject tussen
ziekenhuisopname en zorg thuis. Op die manier
valt er niets tussen wal en schip, en kunnen
patiënten er van verzekerd zijn dat we optimaal
aan hun belangen werken”, aldus Jan Degen
voorzitter van de nieuwe centrale cliëntenraad.

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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Roofvogelshow op SES-zondag 30 mei te Makkum
bij het publiek direct betrokken wordt. Roofvogels
zijn vaak grootse vogels die bij het publiek ontzag inboezemen. Vogels die wij kennen zijn bijvoorbeeld de Torenvalk en Buizerd. Deze vogels
zijn al moeilijk om van dichtbij te kunnen bekijken.
Zondag zijn o.a. de veel spectaculaire Oehoe
(uil), Slechtvalk en de Steppearend (zie foto) in
volle actie te bewonderen. De valkenier zorgt
voor vluchtelementen en het pakken van een
denkbeeldige prooi.

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC 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

foto Steppearend
(bron: www.valkerijrsanders.nl)

Makkum - De SES in samenwerking met Vogelwacht Makkum organiseren een roofvogelshow
op zondagmiddag 30 mei nabij de voetbalvelden
te Makkum. Voor jong en oud komt valkenier
Sanders naar Makkum om hier een heel aantal
spectaculaire vogels van heel dichtbij te laten zien.
Zijn roofvogelshow is een interactieve show waar-

Wist u dat de arend op de foto een spanwijdte
heeft van bijna 2 meter? en de Oehoe is zittend
al groter dan de hond van uw buurman. Grote en
mooie vogels dus die getraind en gecoacht zijn
door een valkenier. Valkerij is oorspronkelijk de
kunst van het vangen en africhten van valken.
Tegenwoordig wordt valkerij gezien als het africhten van roofvogels ten behoeve van de jacht,
hobby en beroep. Iemand die de valkerij beoefend
is een valkenier. Ruud Sanders is valkenier. Zijn
demonstraties zijn befaamd. Als u geen gevoel
van opwinding ervaart bij een door u bezochte
demonstratie, dan is deze niet door zijn vogels
verzorgd! Wilt u weten hoe het voelt om oog in
oog te staan met een Uil of een Valk die met 200
km/u tussen het publiek door scheert? Kijk voor
meer informatie ook even op www.ses-makkum.nl.
Kom zondagmiddag 30 mei langs, vlak voor de
laatste muziek van het SES weekend, om een
prachtige roofvogelshow te aanschouwen. Waar?
Feesttent bij de voetbalvelden te Makkum. Hoe
laat: van 15.00 uur tot 16.00 uur. Entree gratis.

Schoolshirts voor OBS De Utskoat

(eigen foto)

Witmarsum - Op bijgaande foto ziet u het resultaat
van het project Schoolshirts van OBS De Utskoat
in Witmarsum: voor alle kinderen van de school
een vrolijk sportshirt met het logo en de naam van
de school. De school kon het project uitvoeren
dankzij sponsorbijdragen van veertig Witmarsumer
ondernemers, de opbrengst van het Floraliafeest
en een gift van € 1000,00 van Stichting tot Nut.

Stichting tot Nut werd hiertoe in de gelegenheid
gesteld door de Friesland Bank. Zeedesign het
ontwerp en Sporthuis A.P. van der Feer uit
Bolsward bedrukte de shirts. De kinderen en
onderwijzers zijn heel blij met het eindresultaat.
De shirts zullen gedragen worden tijdens schoolreisjes, sportdagen, voetbaltoernooien, kaatswedstrijden, enzovoort.
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Lezing ransuilen in het
Natuurmuseum Fryslân
Vanaf mei wordt er elke laatste zondag van de maand
iets leuks en leerzaams georganiseerd in het Natuurmuseum Fryslân. Het programma zal bestaan uit
lezingen die vaak iets te maken hebben met de
tentoonstelling van dat moment, afgewisseld met
de altijd populaire rondleidingen door het depot.
Op zondag 30 mei 2010 bijt oud-museumdirecteur
Harry Wijnandts het spits af met een lezing over de
ransuil. Deze uilendeskundige heeft zijn leven lang
een fascinatie voor de ransuil en promoveerde zelfs
op dit onderwerp.
Onderzoek doen naar ransuilen is beslist niet saai.
Het bracht Wijnandts naar alle uithoeken van Fryslân
en zelfs daarbuiten. Hij struinde bij nacht en ontij
over velden en wegen en ontdekte met behulp van
het publiek steeds weer nieuwe roestplaatsen. Regelmatig was hij getuige van het uitvliegen van de
uilen wat een indrukwekkend gezicht is. Hij plukte
honderden braakballen uit tuinen die later door
kinderen uitgeplozen werden. In het donker observeerde hij uilen tijdens hun nachtelijke jacht op
muizen. En hij was de bedenker van de allereerste
gezenderde braakbal. Hierbij werd een gezenderde
muis opgegeten door een uil en omgezet in een
braakbal. Nieuwsgierig geworden? Tijdens de lezing
wordt u meegenomen in de wonderlijke nachtwereld
van de ransuil.
De lezing over ransuilen vindt plaats in het kader
van de tentoonstelling ‘Nachtbrakers, alles over uilen’.
In deze expositie komen alle soorten uilen die in
Nederland voorkomen aan bod, zoals de ransuil,
kerkuil, velduil, steenuil en bosuil. Ook is er aandacht voor zeldzame dwaalgasten zoals de ruigpootuil, de oehoe en de dwerguil en uilen van
andere delen van de wereld: de grootste, de kleinste
en alles daar tussenin. Er zijn heel wat van de 190
soorten te zien, uit de eigen collectie aangevuld
met bruiklenen van andere musea. Onderwerpen
die belicht worden zijn: uitbroeden van de eieren,
opgroeien van de jongen, braakballen en voedsel,
aantallen in Fryslân en Nederland, bedreiging en
bescherming, onderzoek en inventarisaties, aangevuld met uilen in de volkenkunde, kunst en film.
Daarnaast wil het Natuurmuseum de discussie op
gang brengen over het houden van uilen in gevangenschap en het gebruik van uilen in shows.
De lezing over ransuilen vindt plaats op zondag 30 mei.
De volgende lezing wordt gehouden op zondag 27
juni wanneer uilenkenner Johan de Jong vertelt
over zijn specialisatie: de kerkuil. De lezingen zijn
geschikt voor alle leeftijden. Aanvangstijd is altijd
15.00 uur en de toegang is, na aanschaf van een
toegangskaartje voor het museum, gratis.
‘Nachtbrakers, alles over uilen’ is te zien van 20
maart t/m 19 september 2010.
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Komende activiteiten in
“Mounewetter”

(foto: Neeke Smit Timslmaging.nl)

Het was vrijdag 14 mei j.l. dat de HT race gehouden is. Tijdens de tocht over de Waddenzee passeerde
fotograaf Neeke Smit de roeisloep Flinter uit Makkum en maakte hiervan deze digitale opname.

8e editie sloepenrace Slag om Makkum
Makkum - Op Zaterdag 5 juni zal voor de 8e
maal de roeisloepenrace de Slag om Makkum
plaatsvinden. Evenals de voorafgaande jaren zal
het IJsselmeer het strijdtoneel vormen voor ca
25 roeisloepen afkomstig uit heel Nederland.
Voor de dames in de hoofdklasse zijn er punten
te behalen voor het Nederlands kampioenschap.
De start zal plaatsvinden om 12.00 uur en is
vanuit de haven in Makkum goed te zien.
Het traject voert de sloepen via het (kanaal)
Makkummerdiep naar de sluizen van Kornwerderzand en vervolgens in de richting van Gaast. Ter
hoogte van Gaast wordt gekeerd en via de belboei
MA 5 komen de sloepen dan weer in het kanaal.

De finish is evenals de start in de haven nabij de
tent. Langs het kanaal en vanaf het strand is de
race voor het publiek goed te volgen.
Na de race is er in de feesttent onder het genot van
een drankje en muziek volop gelegenheid de (sterke)
roeiverhalen aan te horen. De prijsuitreiking zal
ca 18.00 uur plaatsvinden. Wilt u, in verband met
het plaatsen van de tent, de parkeerplaats langs
de haven vanaf donderdag 3 juni 22.00 uur vrijhouden? Kom gerust langs om de roeiers aan te
moedigden bij het nu nog grootste sportevenement van de gemeente Wûnseradiel. De koffie
staat klaar!

Doe mee en loop de mooiste marathon van je leven
gezocht 100 lopers voor de mooiste marathon ter wereld
Groningen - Het landschap is adembenemend.
De lucht is zuiver. De lopers voelen de koelte van
de ochtend. De zon komt langzaam op. Deelnemers staan op het punt de mooiste marathon
van hun leven te lopen. Dankzij u voert elke stap
langs machtige bergkammen, door rietvelden en
een indrukwekkend teakbos. Op 16 november 2010
organiseren de ‘Stichting Vrienden van Turiani’
uit Groningen en de ‘Stichting Tanzania TurianiHospital marathon’ uit Assen een prachtige
marathon in Tanzania. Ondersteund door de
Stichting Globerunners uit Stadskanaal en het
Sportinstituut van de Hanzehogeschool.
In de aanloop naar de marathon worden een aantal
bijeenkomsten en clinics georganiseerd voor de
lopers en supporters, waarvan de 1e op 2 mei a.s.
in het Asser Bos. En uiteraard wordt de marathon
ter plaatse van te voren perfect voorbereid, inclusief
verzorgingsposten onderweg, ambulante begeleiding, en finishfaciliteiten in samenwerking met
het plaatselijke Turiani-Hospitaal. De marathon is
een unieke sportieve uitdaging en een prachtige
ervaring. Maar vooral een sponsorloop: met de
opbrengst willen we een ‘Moeder en Kind’afdeling voor het hospitaal in de finishplaats
Turiani realiseren.
Startplaats voor de marathon is het dorpje Mhonda,
op 400 meter hoogte aan de voet van het Ngurugebergte. De lopers dalen in 5 km. af naar de

hoogvlakte. Daarna volgen 35 km. over de hoogvlakte, door kleine dorpjes, rietvelden en teakbos.
Met het Nguru-gebergte als magistraal achtergronddecor. Nadat de laatste 7 km. langs de voet
van het gebergte zijn afgelegd, wacht de finish in
Turiani. Daar wacht de lopers een warm en enthousiast onthaal, door de plaatselijke bevolking,
medewerkers van het Hospitaal en de meegereisde
Nederlandse supporters. In het Turiani-Hospitaal
zijn douches en (medische) verzorging beschikbaar.
De marathondag wordt in Turiani afgesloten met
een feestelijke traditionele Tanzaniaanse maaltijd
en muziek. Voor lopers en supporters wordt een
9 daagse reis georganiseerd vanaf 13 november
t/m 21 november 2010. Inclusief vliegreis, hotel,
busvervoer en deelname marathon. En facultatief
een safari in het Mikumi Nationaal Park. De
organisatoren zoeken nog lopers en supporters die
mee willen doen aan deze prachtige uitdaging.
Zodat zij langs de mooiste landschappen met elke
stap de ‘Moeder en Kind’-afdeling dichterbij
brengen. Doe mee, en loop de mooiste marathon
van je leven!
Informatie:
www.Turiani-marathon.nl
www.turiani-hospital.org
Opgeven via annekestorm7@gmail.com
Mateusz Moolhuizen en Renate Miedema
Hanze Hogeschool Groningen

Witmarsum – Op donderdag 27 mei om 19.15 uur
vindt de jaarlijkse scholenestafette plaats in
zwembad “Mounewetter” in Witmarsum. Diverse
basisscholen van de gemeente Wûnseradiel strijden
in het water tegen elkaar en één van hen hoopt met
de wisselbeker naar huis te gaan. Wij hopen op een
sportieve en gezellige avond en verwachten veel
publiek. Kom allemaal langs om de deelnemers
van de scholen aan te moedigen!
Op woensdag 2 juni is er een feestelijke zwemmiddag voor de jeugd. Er worden spelletjes georganiseerd met medewerking van 2 studenten van
het CIOS. Heb je zin om mee te doen, kom dan
om 14.00 uur naar het zwembad. Na afloop is er
voor iedereen wat lekkers. Voor nadere informatie
kijk op www.zwembadmounewetter.com of bel
met tel. nr. 0517-531704.

Ringrijden in Ferwoude
Ferwoude – Zaterdagavond 5 juni a.s. vindt de
jaarlijkse Ringrijderij in Ferwoude weer plaats.
De organisatie is in handen van Dorpsbelang
Ferwoude, met medewerking van De Friese Aanspanning. Naar verwachting zullen een dertigtal
aanspanningen meedoen. Dit jaar voor het eerst
de categorie “onder het zadel”. In vier rondes wordt
gestreden om het steken van de meeste ringen,
bij gelijk aantal punten zal de strijd in een barrage
worden beslist. Ook zijn prijzen te winnen voor
het schoonste geheel Fries Ras en schoonste
geheel Ander Ras.
Opgave kan via het secretariaat van De Friese
Aanspanning, telefoon 0516-481432. Aanvang
is om 19.30 uur, de entree is gratis en de prijsuitreiking is na afloop in dorpshuis “de Djippert”.

Concours Hippique Pingjum
Pingjum - Ook dit jaar kan Pingjum zich weer
verheugen op een hippisch evenement en wel op
zaterdag 5 juni 2010 vanaf 12.00 uur. Wij bieden
een volledig aangespannen programma voor het
Friese Paard, Tuigpaarden en de Hackney’s en
ook de rubriek met de Young Riders is weer van
de partij; ook een show van Fleurop met de Friese
paarden is onderdeel van het middagprogramma;
zelfs een springkussen voor de kinderen is aanwezig.
De gehele middag wordt dus ingevuld met een
zeer gevarieerd programma van 17 rubrieken.
Tevens zal ’s avonds vanaf 19.30 uur het gezellige
ringrijden op de Grote Buren voor de verschillende
aanspanningen en ook zal ringsteken “onder het
zadel” plaatsvinden. Dit feestgebeuren wordt weer
opgeluisterd door het Pingjumer muziekkorps
“Harmonie”. De prijsuitreiking zal na afloop
plaatsvinden in het café: “de Hollandse Kus”.
Indien u zich wilt opgeven voor het ringrijden of
nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen
met de heer R. Gerritsma, 0517-579 779. Graag
zien wij u als deelnemer of toeschouwer op 5 juni
a.s. Een dag om niet te missen……………
Namens bestuur “Concours Hippique Pingjum”.
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Albert Rinia KNKB schooljongens d.e.l.
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
(eigen foto)

Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

* Winnaars schooljongens d.e.l. partij
Makkum - Eindelijk een aangename temperatuur
op Kaatsveld “De Seize” op zondag 16 mei j.l. in
Makkum. Op de lijst stonden 32 parturen, waarvan 1 partuur onvolledig. Na diverse bijlotingen
waren de parturen compleet. In de 1e omloop werden
2 partijen verkaatst op 5-5 6/6. De 2e omloop
werd er ook spannend gekaatst met mooie bovenslagen en zitballen.
In de winnaarsronde stonden in de halve finale
partuur 3 tegen partuur 15. Partuur 15 wint met
5-4 6/6. Partuur 15 stond door deze overwinning
in de finale.De andere halve finale partuur 19
tegen partuur 32. Partuur 19 wint met 5-2 6/2.
Het tweede partuur voor de finale is hierbij ook
bekend.
In de verliezerronde stonden in de halve finale
partuur 4 tegen partuur 14. Partuur 4 wint met
5-5- 6/4. De eerst finalist is hierbij bekend.De
ander halve finale partuur 18 tegen partuur 31.
Partuur 18. wint met 5-5 6/4. Hierbij is de
tweede finalist ook bekend.
De finale in de winnaarsronde gaat tussen partuur
15 Patrick Nauta Berlikum en Sander Kingma
Dronrijp en partuur 19 Laas Pieter van Straten
Finkum en Stef de Warle Welsrijp. Partuur 15
wint deze partij met 5-2 6/4 door een vliegende
zitbal van Patrick Nauta.

De finale in de verliezerronde ging tussen partuur
4. Dirjan Bouma Grou en Fedde Akkermans Stiens
en partuur 18. Jasper Miedema Ried en Ytzen
Smeding Dronijp. De finale van de verliezersronde was spannend. Partuur 4 wint met 5-5 6/4
door de bal boven te slaan.
Winnaarsronde
1e Patrick Nauta Berlikum,
Sander Kingma Dronrijp
2e Laas Pieter van Straten Finkum,
Stef de Walre Welsrijp
3e Remco Dijkstra Berlikum,
Jisse Kemper Berlikum
3e Anton Born Berlikum,
Patrick Postma Deinum
Verliezerronde
1e Dirjan Bouma Grou,
Fedde Akkermans Steins
2e Jasper Miedema Ried,
Ytzen Smeding Dronrijp
3e Leander Postma Deinum,
Jelte Drijfhout Poppenwier
3e Mart van der Molen Witmarsum,
Jan Peter Bootsma Itens
De prijzen voor deze partij werden aangeboden
door Schilderwerken Rinia Makkum. Waarvoor
onze hartelijke dank.

‘Beautybehandeling voor schapen’
Bakkeveen - De schapen, die op de Heide van
Allardsoog lopen, krijgen een beautybehandeling!
Ze worden volledig geschoren en hun klauwen
worden verzorgd. Kom kijken op zondag 6 juni bij
de schaapskooi van It Fryske Gea in Bakkeveen.
Natuurlijk worden er ook nog andere activiteiten
georganiseerd. Iedereen is van harte welkom
tussen 12.00 en 16.00 uur.
Schaapscheerdersfeest
Eén keer per jaar worden alle schapen van de
kudde in Bakkeveen onder handen genomen. Zo
blijven ze gezond. Ongeveer 100 schapen worden
geschoren en hun klauwen worden verzorgd. Dit
is een hele klus. Voor wie dit niet kent, is het

fascinerend om te zien. Vandaar dat It Fryske
Gea dit jaar weer een echt schaapscheerdersfeest
organiseert. Op deze dag kunnen kinderen
broodjes bakken, blik gooien en zich laten
schminken. Een prima gelegenheid om een
bezoekje aan de schaapskooi te brengen!
Activiteiten
- Schapen scheren
- Demonstratie schapendrijven
en loopeendendrijven
- Stand met diverse streekeigen producten
- Traditionele klederdracht
- Broodjes bakken
- Schminken

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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4e Beker Viswedstrijd
Leeuwarden - Op zaterdagmorgen 22 mei is de vierde
bekerwedstrijd gevist van HSV de Voorn, HSV De
Deinende Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie
was het van Harinxmakanaal bij Ungabuurt, Midlum.
Vanwege de bewolking en de gure noordenwind was
het flink koud. Al kort na de wedstrijd werd menige
paraplu opgezet tegen de wind. De vis had er ook niet
veel zin in, veel werd er over het algemeen niet gevangen.
De beste vangsten werden met de vaste hengel gedaan,
dicht bij de kant. Grote verrassing was onze nieuwe
visser Gerrit Goudriaan. Hij ging voor het eerst mee
en werd direct winnaar van de wedstrijd. De uitslag
was als volgt:
A-klasse:
1. J de Vries
2360 gram
2. H. Nauta
1660 gram
3. K. Bakker
1280 gram
4. I. Idzenga
1180 gram
5. F. Temme
920 gram
6. B. Altena
600 gram
7. P. Roedema
460 gram
8. J.R. den Boer
200 gram
9. F. van Duinen
0 gram

TE KOOP

Kapelstrjitte 2
BURGWERD
Charmant woonhuis
(voormalige kerk) met
grote tuin en ruime
berging/garage.

Vraagprijs:
€ 399.000,00 k.k.

B-klasse:
1. G. Goudriaan
2. H. Hoekstra
3. T. Hooisma-Hut
4. S. Feenstra
5. B. Sluiter
6. J.R. de Boer
7. R. de Jong
8. T. Landskroon
9. J. Meilink
10. W. Bakker
11. G. Rijnsburger

3020 gram
2120 gram
1500 gram
1260 gram
1120 gram
640 gram
340 gram
260 gram
180 gram
0 gram
0 gram

De volgende wedstrijd is de nachtwedstrijd. Deze wordt
gevist op 18 en 19 juni in het Prinses Margrietkanaal
bij Oude Schouw. U dient om 20.00 uur aanwezig te zijn
voor de loting. Er wordt gevist van 21.00 - 07.00 uur.

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

Makkum D4M Kampioen

gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Katoenen 3 pers. tent € 5,-; Eiken tafel + 4 stoelen
€ 25.-; KTV draagbaar € 10,-; KTV wit € 5,-;
3 bijzettafeltjes € 10,-; Grenen salontafel € 15,-;
Eiken salontafel € 20,-; Zwaar eiken salontafel
€ 50,-. tel. 0517-532051
ANWB Camping Cheque 8 stuks, waarde € 112,voor € 56,-, tel. 0515-542208
Prince tennisracket oversize longbody Grip, 3
nieuwe bespanningen t.e.a.b., tel. 0515-231230
Gebruikte betonplaten 200x200x14 cn met hoekrand € 45.- excl. BTW afhaal te Gaast, van Kalsbeek
Beton www.vankalsbeekbeton.nl
Bolderkar 1.z.g.st.; 2x Thermopane glas 1.62x
155 cm., tel. 0517-795011
20 gevelpannen gebruikt kleur bruin, tel. 0517531824
Wegens verhuizing tegen kleine prijsjes: 2 kleuren
TV’s 37cm beide goed werkend met AB € 10.p.st.; Zandbak blauw € 2,50; 4 klapstoelen
wit € 1.- p.st.; Magnetron Bestron € 7,50 en nog
wat ander klein spul voor binnen en buiten, tel.
06-27591324
GRATIS AF TE HALEN

Houten pallets om te gebruiken of op te branden,
Caravancentrum Makkum
GEZOCHT

Lieve Baasjes voor onze jonge Poesjes, tel.
0517-532161
Een pittige jongedame ±15 jaar, voor inchecken
gasten in hotel Het Ankerplak. Tussen 15.00 21.00 uur op afroep. Liefst met enige kennis van
de Duitse- en Engelse taal. Heb je intresse, neem
dan meteen contact met ons op! Bleekstraat 36
Makkum, tel. 0515-232114

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Plaats ook uw advertentie
in de Makkumer Belboei

Makkum - Vorig jaar september zijn de meiden d4
gestart met een geheel nieuw team. Met veel enthousiasme werd er begonnen met trainen en de competitie.
Dit alles werd beloond en mochten de meiden op
20 mei j.l. de eerste kampioenswedstrijd spelen. De
spanning was van de gezichten af te lezen en dit was
dan ook te merken in de eerste helft. De enige mooie
kans was een vrije trap van Marte Oostenveld, maar
helaas belande deze snoeihard op de lat. Met 0-0 de
rust in, na wat hilarische ontspanning oefeningen
en een preek van de leidster begonnen de meisjes vol
goede moed aan de tweede helft. Al snel scoorde
Sita de Vries het eerste doelpunt, hierdoor kwamen
de meiden weer helemaal terug in hun spel en al snel
scoorde Yeder Oostenveld 2-0. Er werd mooi over
gespeeld door al de meiden en de pasen kwamen

d van 2-0 toch
h maar
weer goed aan. Na de feest vreugde
weer vol aan de bak want immers in tien minuten kan
de tegen partij nog best 2 maal scoren. Kim Mollinga
hield haar doel mooi leeg. Er waren spannende momenten bij ons doel, maar de verdedigers Rixt van der Bles,
Danielle Selak en Silke Bruinsma beten mooi van hen
af. Zo konden Willemijn Jansen en Anna Cornelissen
de bal mooi weer naar voren brengen en kon Sita weer
scoren, 3-0, nu kon het kampioensschap niet meer stuk.
En het massaal toe gestroomde publiek ging dan ook
lekker uit hun dak. Op de valreep scoorde Manon Rinia
nog 4-0 en was het kampioensschap binnen, na de
nodige (kinder)champagne op naar de praam van Van
der Bles voor een rondvaart door de Makkumer
grachten!

