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

Donovan Roemer

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

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

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.

Idsegahuizum, Brekkerweg 4b

Afscheid met Riemer van der Velde 
bij pensionering De Vries Makkum

* v.l.n.r. Douwe Koopmans, Riemer van der Velde, geheel rechts directeur Sijbrand de Vries.
(eigen foto)(eigen foto)

Makkum - Op donderdagmiddag 27 mei 2010 is 
de heer Douwe Koopmans op zijn één-na-laatste 
werkdag bij De Vries Scheepsbouw Makkum in 
het zonnetje gezet door een volledig onverwacht 
bezoek van de heer Riemer van der Velde, oud-
voorzitter van SC-Heerenveen. Net na het middag-
uur werd Koopmans opgeschrikt van zijn werk toen 
daar ineens de heer Van der Velde het magazijn 
kwam binnenlopen. “Die man ken ik”, was het 
eerste wat Koopmans zei. En dát klopt … want 
de heer Koopmans is een enorme, zo niet de 
grootste, fan van SC-Heerenveen! Nog enigszins 
verbaasd ontvangt de heer Koopmans een mooie 
lijst, met daarin een wedstrijdshirt met alle hand-
tekeningen van de huidige spelers. Gevoed door 
informatie van de collega’s van Koopmans begint 
de heer Van der Velde met zijn speech. Hierin 
noemt hij onder andere de verschillende afdelingen 
waarvoor Koopmans werkzaam is geweest. 

Douwe Koopmans begon ongeveer veertig jaar 
geleden als draaier bij Amels. Daarna heeft hij 

nog verschillende afdelingen bezocht, zoals de 
tekenkamer en werkvoorbereiding. In 2005, toen 
de werf werd overgenomen door De Vries Scheeps-
bouw, heeft de heer Koopmans het magazijn 
opgestart, waar hij tot aan zijn pensionering werk-
zaam is. Na veertig jaren trouwe dienst bij de 
Makkumer werf zal de heer Koopmans vanaf 
volgende week van zijn pensioen gaan genieten. 
‘Uniek’, noemt directeur Sijbrand de Vries het 
‘dat medewerkers zo lang bij een bedrijf blijven 
werken’. ‘Een uitstervend ras’ voegt hij hier lachend 
aan toe. 
Douwe Koopmans is blij verrast met het bezoek 
van Riemer van der Velde dat in het geheim door 
zijn collega Anne Korfmaker is geregeld, die ook 
qua taken het stokje van Koopmans overneemt. 
Koopmans voelt zich vereerd dat de heer Van der 
Velde speciaal voor deze gelegenheid naar De Vries 
Makkum is gekomen. Daarnaast ziet hij terug op 
veertig prettige werkjaren bij de Makkumer werf. 
“Ek de lêste fiif jier by De Vries wiene in super-
goeie tiid”.
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Kerkdiensten   
zondag 6 juni      
        
K.C. “Het Anker” 
9.30 uur mevr. S. Aardema, Menaldum                     

R.K. kerk   
9.30 uur pastor G. Kamsma     

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. van de Burgh, Heerenveen + H.A.

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur br. S. van der Linden      

Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 
9.30 uur ingang piramide, Dhr. G. Wijngaarden, 
m.m.v. Monique Katsburg  zang

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494 

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

Info Familieberichten

Uit eigen regio
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 geopend op woensdag 
en vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur. Zie 
voor info www.decirkelexmorra.nl

Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizen-
tentoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen. 
Geopend mei t/m september maandagmiddag 
13.00-17.00 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

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

Op 26 mei is onze mooie zoon geboren
stil en met gesloten ogen
Onze droom van jouw leven
hadden wij al voor een deel ingekleurd
en zullen wij nooit af kunnen maken

Wat ben je geruisloos van ons weggevaren
Wij blijven verslagen achter
met de letters van jouw naam in ons hart

                                 Vaarwel lieve Renzo

Renzo
 26 mei 2010

Zoon van Frans & Jacoba Lemmens
broertje van Freya, Kayleigh & Jennifer

Renzo is in besloten kring gecremeerd 
op zaterdag 29 mei 2010.

Wij willen iedereen bedanken voor de liefde, 
steun en kracht die wij nu zo nodig hebben.

“Ik hew een moai leven hawn”

Van ons is heengegaan ús leave, dappere mem, 
skoanmem, beppe en oerbeppe

Maria Rinia - Kaszyńska

Marisja
* Mogilno, Polen  Leeuwarden
   12 juli 1925    29 mei 2010

Gehuwd geweest met Tjeerd Rinia 
 4 maart 1978

Makkum: Tonny Rinia
 Susanna Rinia - Bootsma
 Tjeerd Klaas

Harlingen: Trudy Scheepens - Rinia
 Jan Scheepens
 Th ora
 Haakon en Alicia 
  Egon

Makkum: Marilla van Dijk - Rinia
 Bauke van Dijk
 Marisja en Wim
 Astrid

Makkum: Th eo Rinia
 Yvon de Roode
 Marloes en Mo
  Elias
 Nyske en Çetin
 Timen en Sandy
 Zenon

Arnhem: Tjeerd Rinia
 Myra Rinia - Feenstra
 Anouk
 Marlize
 Herre

We nemen afscheid van Marisja op donderdag 
3 juni om 14.00 uur in de Doopsgezinde kerk, 
Bleekstraat 11 te Makkum. 
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.

Correspondentieadres: De Finne 19
 8754 GT Makkum

Us altiid sa warbere buorfrou

M. Rinia- Kaszynska
is ferstoarn.

Wy winskje de famylje in protte sterkte ta.

Fam. B. Kuipers
Rinze en Gonda
Sjoukje
Dhr. W. van der Veen
Hans en Corry
Tjeerd
Cia en Simon Jan
Jacob en Margriet
Sible en Minke
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, literpak.......................................1.39

Krop Sla.....................................................deze week 69 cent

Leverkaas.................................per pakje 25 cent korting

Calvé Pindakaas, pot 350 gram.....................................nu 1.29

De Ruyter Vruchtenhagel, 400 gram..............................nu 1.29

Bona Margarine, kuip 500 gram....................................nu 1.29

Deense Rundvleessoep van Honig.........................nu 99 cent

Fleuril Fleur en Kleur, 1.5 literflacon..........van 6.69 voor 4.95 

Aanbiedingen geldig van do. 3/6 t.e.m. wo. 9/6

Profiteer van 3 t/m 5 juni
van dit smakelijke voordeel

Vleeswarenvoordeel
100 gram Salami +
100 gram Rauwe Ham                      samen    3,98
Salade

Surimi Salade
150 gram 2,79
Salade

Oranje WK Toastsalade
150 gram 1,89
Maaltijd van de week

Rundvleesschotel Port Elisabeth
100 gram 4,95
Specialiteit van de week

Hup Holland Hup Burgers
4 stuks 3,95

Scoor een gratis voetbal!

Bij elk van de volgende aan-

biedingen krijgt u een gratis 

munt voor een voetbal. Bij 4 

munten heeft u al zo'n bal!

Mei Tomke op ’e foto
yn de bibleteek
Makkum/Witmarsum - Alle Friese bibliothe-
ken hebben een nieuwe activiteit, die zal plaats-
vinden in de periode 1 – 15 juni 2010. Begin juni 
kunnen jonge kinderen met Tomke op de foto. 
Tijdens het Fertel & Foarlês Festival organiseren 
alle bibliotheken (met uitzondering van de eilan-
den) voorlees- en foto sessies met een ‘echte en 
levensgrote’ Tomke. In Disneyland kunnen kin-
deren op de foto met een ‘echte Mickey Mouse’, 
die gewoon rondloopt… Dichtbij huis kan dat nu 
met een ‘echte Tomke’. Speciaal voor dit doel is 
een aantal ‘knuffelbare’ Tomke-pakken gemaakt. 
Met deze actie vestigen de bibliotheken er de 
aandacht op dat ouders hun kleintjes gratis lid 
van de bibliotheek kunnen maken. Dat is al 
mogelijk vóór dat hun kind zelf begint te lezen. 
Bovendien kunnen ouders in de bieb terecht 
voor objectieve informatie over opvoeden in een 
meertalige omgeving.   

Het programma
De Tomke activiteit is bedoeld voor jonge kinderen 
(peuters en kleuters) en hun ouders. Er wordt 
voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje en 
voorlichting over (de voordelen van) meertalig-
heid. Het programma duurt gemiddeld ongeveer 
een half uur.  Natuurlijk is er ruime gelegenheid 
voor de kinderen om met Tomke op de foto te gaan. 
Ouders neem vooral uw fototoestel mee. “Mei 
Tomke op e foto” vindt plaats in de bibliotheken 
Witmarsum op donderdag 3 juni om 16.00 uur.
Makkum op dinsdag middag 8 juni om 16.00 uur
 
Het Tomke-project
Tomke is een Friestalig taal- en leesbevorderings-
project voor jonge kinderen en hun opvoeders in 
de provincie Fryslân. Het project beleeft inmid-
dels zijn 14e jaargang. Via Bibliotheekservice 
Fryslân zijn de bibliotheken vertegenwoordigd 
in de Tomke-wurkgroep
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

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

A F H A A L M E N U
voor  JUNI
 Droog roergebakken
 Kip Kerrie
 Babi Pangang
 Mini loempia's
 Witte rijst

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

Sponsorloop op wielen loopt op rolletjes

(eigen foto)(eigen foto)
Arum - Op die woensdagochtend was het een 
fleurige en kleurige boel op het plein en in de 
directe omgeving van OBS De Opslach in Arum. 
Het zonnetje scheen vrolijk en ook de deelnemers 
en deelneemsters aan de “Sponsorloop op wielen” 
waren feestelijk uitgedost in het oranje en rood, 
wit en blauw. Ze rolden in, op, of achter hun 
prachtig versierde “voertuig” op één, twee, drie, 
vier of zelfs nog meer wielen, over de tegels van 
het plein en de klinkers van het wegdek. De 
kinderen, die zich door familieleden en bekenden 
hadden laten sponsoren, probeerden tijdens deze 
“Sponsorloop op wielen” in een kwartier tijd zoveel 

mogelijk ronden op het afgezette parcours af te 
leggen. Aan het applaus van het publiek te horen 
zijn ze daar geweldig in geslaagd. De opbrengst 
van deze sportieve actie, opgezet door een aantal 
enthousiaste ouders en leerkrachten, wordt in zijn 
geheel gebruikt om een digitaal schoolbord aan 
te kunnen schaffen. Tot slot werd, na een welver-
diende beker limonade, op het schoolplein door 
alle leerlingen en het aanwezige publiek nog het 
ingestudeerde “Sportiviteitslied” gezongen en kon 
iedereen terugzien op een sponsorloop die op 
rolletjes is verlopen.

De grutte fiets Elfstedentocht

Tweede Pinksterdag was het dan zover, verstand 
thuis gelaten, hij ging ervoor, 240 km op de fiets, 
wie bedenkt zoiets, je moet toch wel een gaatje in 
de kop hebben! Jan Poepjes, een echte fries in hart 
en nieren pakt de uitdaging aan van een “Hollander” 
om samen te trainen (bijna 900km) voor de Elf-
stedentocht, een sportief gebeuren wat Jan al heel 
lang in het hoofd had. Maar nooit had hij een 
maatje gevonden om het tot een daad om te zetten. 
En zie hier, in 2010 wordt een stille wens werke-
lijkheid. Jan stapt op 24 mei ’s morgens om 7.16 

uur op zijn fiets om de tocht der tochten te rijden 
zoals de tocht in oorsprong was bedoeld: rijden 
op een gewone fiets, genieten van het friese 
landschap en vooral niet voorbijgaand aan alle 
schoonheid langs de lange route. Zijn verstand 
had hij thuis gelaten volgens zijn eigen zeggen. 
Moeiteloos bereikt Jan de finish, en laat zich een 
aangeboden biertje goed smaken. Een geweldige 
prestatie, proficiat GRUTTE! 

Je bewonderaars. 

(eigen foto)(eigen foto)
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BAS ZIJPBAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandelaardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Verse Hollandse Bloemkool  
1 voor maar .............................. €  0.65

Heerlijke Elstar appels
1 kilo voor maar ........................ €  0.75

Wij hebben weer nieuwe oogst
eerstelingen en opperdoeze ronde    

Bekijk nu ook onze advertentie
in de Wijd & Zijd

Adverteer in de Makkumer Belboei

Handwerkhuis '’t Skipke' zet na 36 jaar er een punt achter

Makkum – Sinds  de familie Nelly en haar man 
Guus Dijkstra zich in november 1974 in Makkum 
kwamen wonen, hebben ze daar nooit één dag 
spijt van gehad. Zij waren plaatselijk afkomstig 
uit Schijndel in Noord Brabant. Mijn man was 
een geboren Fries zegt Nel Dijkstra-van der Put. 
Wij zijn zeven maal verhuisd in Nederland, maar 
Makkum vind ik toch wel het mooiste plekje, “ik 
hou van Makkum”. Mijn oog viel gelijk op het 
pandje aan de Turfmarkt 49, dat is net iets voor 
mij. Wel zei haar man ik heb het al gekocht. Dat 
is nu 36 jaar geleden. Haar man werkte destijds 
voor een oliemaatschappij als scheepswerktuig-
kundige. Helaas is Nelly haar man na een korte 
ernstige ziekte in 1994 overleden. 

Het heeft niet als woonhuis gediend, maar het 
kreeg de naam van handwerkhuis “’t Skipke”. 
Enerzijds ontleent aan het karakter van het dorp 
met zijn vissersboten, anderzijds vooral in de zomer 
de honderden pleziervaartuigen. En dan heeft 
haar vader te maken gehad met de koopvaardij, 
waarvan en nagemaakt ‘skipke’ model tot voor 
kort in het handwerkhuis prijkte. Het pand is warm 
en sfeervol ingericht, op de vloeren groene pla-
vuizen en op de stellages liggen de veel kleurige 
wolsoorten, folklore stoffen, souvenirs, kaarsen, 

houtwerk, borduurpakketten, en kleurrijke linnen 
jasjes kortom te veel om alles op te noemen. 
Vooral zomers zijn het de gasten die hier binnen-
lopen. Een spinnewiel, dit herinnert aan de 
opening van 36 jaar geleden. Toen ging Sibolt 
Attema met de ‘skille roun’ om de opening aan 
te kondigen. Dit was wel heel origineel een baal 
stro en een schaap binnen het hek met Nelly achter 
het spinnewiel. Vroeger heeft zij de opleiding op 
de Modevakschool en de Schoevers opleiding 
gedaan. 

Nelly Dijkstra haar zoon woont en werkt in 
Bahrein is getrouwd en heeft drie kinderen. 
Vorig jaar ben ik daar op bezoek geweest zegt 
Nelly. Zij houdt van reizen en familiebezoeken.
Wanneer op 2 juli a.s. “t Skipke” haar deuren 
sluit, zal Nelly haar zeker niet gaan vervelen. Zij 
is actief, creatief en heel sociale vrouw, als deze 
muren eens konden spreken zegt Nelly Dijkstra. 
Er hebben in de loop der jaren heel wat mensen 
hier bij mij een kopje koffie of thee gedronken, 
en er is menig traantje weggepikt. Men kon hier 
bij mij hun verhaal kwijt. En wie nog iets zeer 
speciaals wil kopen, tegen een uiterst lage prijs, 
moet er snel bij zijn, want per 2 juli 2010 is het 
pand op de Turfmarkt 49 verkocht.

Makkum - Bij mooi strandweer treden op 27 
juni de mbbb voor u op, bij slecht weer wordt dit 
optreden verschoven naar 4 juli! Ook de mbbb 
hebben vakantie, en hebben dit jaar besloten om 
een ludiek slotoptreden te organiseren, niet zo-
maar dus een optreden, maar een optreden in en 
op het water. Met de medewerking van stichting 
it preamke gaan de mbb met een openrondvaart-
boot al spelende het water op. De afvaart is om 
13.00 uur vanaf de Turfmarkt in Makkum en 
gaan zo via de sluis richting de Makkumerbaai, dit 
stukje water ligt aan het einde van de Makkumer-
pier links, tegen het strand aan. Hier gaat de boot 
voor anker, en gaan we er een gezellige boel van 
maken, de Bluesbrothers hebben een volgbootje 
waar een heuse tapinstallatie op staat en wat is 
omgebouwd tot drijvende bar, ook wordt er 

gezorgd voor toeptafels en barkrukken die in het 
water staan, hier kan het publiek een kopje koffie 
of een drankje bestellen, ook wordt er kaas worst 
en diverse borrelhapjes geserveerd, het feest eindigt 
om 17.00 uur, en varen graag met alle volgbootjes 
terug richting dorp, Makkum heeft er bij deze een 
klein feestje bij, natuurlijk doen we dit niet omdat 
we het leuk vinden alleen voor ons, maar ook 
voor u en voor de vele toeristen die Makkum 
bezoeken, Makkum bruist!!! every body need 
sombody!!!

* Voor diegene die een boot, bootje, schip of schuit 
heeft, nodigen wij u hierbij uit om vanaf 13.00 uur 
mee te varen naar de Makkumerbaai, ook kunt u 
onderweg aansluiten. Voor inlichtingen kunt u met 
de Bluesbrothers bellen tel. 0655784959

Makkumer Bluesbrothers treden voor u op 
zondagmiddag 27 juni en als optie zondag 4 juli
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www.camperverhuurmakkum.nl

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

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

CDA Kamerlid bezoekt jachtwerf Koninklijke De Vries Makkum
Uitdiepen Makkumer vaargeul helemaal rond

* Op de voorgrond v.l.n.r. Sybren Reitsma (fractievoorzitter CDA Wûnseradiel), Jetze Hofstra 
(bestuur CDA Wûnseradiel), Sander de Rouwe (TK), Sijbren de Vries (directeur De Vries)

Makkum - CDA Tweede Kamerlid Sander de 
Rouwe heeft samen met de CDA fractie Wûnse-
radiel een werkbezoek afgelegd bij jachtenbouwer 
De Vries in Makkum. Het werkbezoek stond in 
het teken van de regionale economie, onderwijs 
en de steun voor het verdiepen van de vaargeul. 
Tijdens de bedrijfspresentatie werd aangegeven 
wat de filosofie van De Vries is en werd al gauw 
duidelijk hoe belangrijk het bedrijf is voor de 
lokale en provinciale economie en werkgelegen-
heid. Met ruim inmiddels ruim 300 werknemers, 
waarvan er een groot aantal uit de lokale omgeving 
komt, is De Vries een grote werkgever. Zeker als 
daar nog eens de afgeleide werkgelegenheid bij 
opgeteld wordt. Er zijn veel onderaannemers 
voor het bedrijf aan het werk en werknemers die 
niet uit Fryslân komen, verblijven vaak wel de 
midweek in en rond Makkum. Hier profiteert de 
middenstand eveneens behoorlijk van.

CDA Kamerlid Sander de Rouwe was onder de 
indruk van het werkbezoek. “Toen ik kwam aan-
rijden stond het terrein bomvol met auto’s. Al 
snel bleek dit uitsluitend van het personeel zelf 
te zijn”. Directeur Sijbren de Vries stelde vast 
dat het, ondanks de economische tegenwind erg 
goed ging met het bedrijf. De ondernemer keek met 
een goed gevoel terug op de lobby om Rijksgeld 

beschikbaar te krijgen voor het uitdiepen van de 
vaargeul. Bij de laatste begroting van Verkeer en 
Waterstaat kreeg CDA’er De Rouwe het voor 
elkaar om 1 miljoen euro voor Makkum beschik-
baar te stellen. Door dit geld kan nu binnenkort 
begonnen worden met het verdiepen van vaar-
geul. Naast het Rijk, hebben ook de gemeente en 
provincie geld beschikbaar gesteld. “Niet onterecht, 
want dit is van enorm belang voor de regionale 
economie, aldus de conclusie van De Rouwe en 
De Vries.
 
Sijbren de Vries maakte gebruik van het werkbe-
zoek door te pleiten voor een gelijk speelveld in 
Europa voor ondernemers. “Nu de economische 
wind tegenzit, zie je dat andere landen hun eigen 
ondernemers financieel ondersteunen, daardoor 
ontstaat valse concurrentie”, aldus De Vries. Een 
ander punt van aandacht bleek de inzet van leer-
meesters in het onderwijs. “Voor de jachtwerf in 
Makkum is het van groot belang dat jongeren 
goed opgeleid en begeleid worden. Dit kan door 
goede vakopleidingen en de inzet van extra leer-
meesters”, aldus De Vries. CDA Tweede Kamerlid 
Sander de Rouwe nodigde na afloop Sijbren de 
Vries uit voor een tegenbezoek. Samen zullen ze 
binnenkort de inzet voor extra leermeesters 
bespreken met staatssecretaris Van Bijsterveldt.

(eigen foto)(eigen foto)

Wolsum/Makkum – De vijf CDA afdelingen in 
de Zuidwesthoek organiseren vrijdagavond 4 juni 
een grote gezamenlijke openbare bijeenkomst. 
De avond staat in het teken van de Tweede Kamer 
verkiezingen en a.s. gemeenteraadsverkiezingen 
van de nieuwe fusiegemeente. Staatssecretaris 
Marja van Bijsterveldt en de Friese Kamerleden 
Joop Atsma en Sander de Rouwe zullen onder 
anderen aanwezig zijn.  Tijdens de verkiezings-
avond zijn er presentaties, debatten en gaat Staats-
secretaris Marja van Bijsterveldt het bekende kop-
spijkerspel spelen met mensen uit het publiek. 
Verschillende jongeren uit de omgeving zullen 
daarnaast in debat gaan over het caravan- en 
alcoholbeleid. Deze discussie is opgelaaid nu de 
gemeente Wymbritseradiel recent door de rechter 
teruggefloten is om haar caravanbeleid. Het is de 
eerste keer is dat de CDA afdelingen van Wûn-

seradiel, Nijefurd, Wymbritseradiel, Bolsward en 
Sneek zo bij elkaar komen. Speciaal hiervoor zal 
vanuit elke gemeente een boot varen naar loon-
bedrijf Brandsma in Wolsum. “Geïnteresseerden 
kunnen gratis meevaren en genieten van de mooie 
aanstaande gemeente, aldus initiatiefneemster en 
CDA raadslid Doet Boermans uit Bolsward. 

De praam van Wûnseradiel, onder leiding van 
René van der Bles, vertrekt om 17.00 uur vanaf 
de Turfmarkt te Makkum. De reis zal muzikaal 
begeleid worden door de kapitein met accordeon. 
Loonbedrijf Brandsma (bekend van Rock bij Rein) 
opent haar deuren vanaf 19.30 uur. De bijeen-
komst begint rond 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Mocht u vanuit wûnseradiel mee willen 
varen dan kunt u zich opgeven bij Oege Hoekstra,  
oyhoekstra@hotmail.com of  0515-231232

CDA manifestatie bij loonbedrijf Hendrik Brandsma in WolsumAdverteer in de 
Makkumer Belboei
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woensdag 2 juni
Witmarsum – Zwembad “Mounewetter” 14.00 uur 
feestelijke zwemmiddag voor de jeugd, er worden 
spelletjes georganiseerd m.m.v. 2 studenten van het 
CIOS

donderdag 3 juni
Makkum – Oefenruimte MFC 19.00 uur Open 
repetitie “de Notenkrakers” jeugdorkest van  
muziekvereniging Hallelujah (zie ook Belboei van 
vorige week)

Witmarsum – Bibliotheek 16.00 uur  
Mei Tomke op é foto

vrijdag 4 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur 
Sjoelen in het restaurant 

zaterdag 5 juni
Makkum – 8e Editie sloepenrace Slag om 
Makkum, start 12.00 uur vanuit de haven, prijsuit-
reiking ± 18.00 uur in de feesttent op de haven, 
onder het genot van een hapje, drankje en muziek

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

Cornwerd – Federatie jeugd d.e.l. welpen/pupillen/ 
schooljeugd, 10.00 uur op het Kaatsveld

Ferwoude – Dorpsbelang organiseert om 19.30 uur 
Ringrijderij Fewoude, m.m.v. “De Friese Aan-
spanning”, na afloop prijsuitreiking in Dorpshuis 
“De Djippert” gratis entree!

Pingjum – Vanaf 12.00 uur hippisch evenement 
met een volledig aangespannen programma voor het 
Friese paard, Tuigpaarden en de Hackney’s, tevens 
de rubriek Yong Riders, show door Fleurop met 
Friese paarden. Om 19.30 uur ringrijden op de Grote 
Buren m.m.v. Pingjumer muziekkorps “Harmonie”, 
prijsuitreiking in café “de Hollandse Kus”

zondag 6 juni
Makkum – Makelaardij Kingma en Walinga Ouder 
kind kaatspartij 11.00 uur, ‘Keatslân De Seize’

dinsdag 8 juni 
Makkum – Bibliotheek 16.00 uur 
Mei Tomke op é foto

Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

woensdag  8 juni
Lollum – Locatie Slachtehiem Recreatieboerderij 
v.a. 13.00 uur ‘Doe-Vis-en Speldag’ voor groep 6 
t.e.m. 8. Organisatie H.S.V. “Ons Genoegen” Makkum 
e.o. organiseert dit i.s.m. Hengelsport Idzinga te 
Makkum. Deelname is gratis!

Agenda

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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www.blooemen.nl

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

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

 A
ls

 h
et

 n
et

 e
ve

n 
an

ders moet

Sopkafee Badhûs De Flevo bestaat 6 jaar

Makkum – Op recreatiecentrum de Holle Poarte 
vierde Sopkafee Badhûs De Flevo al weer haar 
zesde verjaardag. Zes jaar geleden ging Theo Adema 
hier van start, zij vieren dit met Boulevard Makkum, 
Teetske, Renske en andere medewerkers. Het pro-
gramma is op de agenda aangekondigd als Menno’s 

KanjerKnoer Festival. De oude VW Kever geeft 
een feestelijke tintje aan dit gebeuren. En… met 
op de voor- en achterbumper een fietsenrek. Dit 
is een ludieke oplossing van een fietsstalling 
voor de tweewielers dicht bij het terras. 

Witmarsum - Fanfare Nij Libben uit Witmarsum 
heeft, o.l.v. Sjoerd de Boer, op zaterdag 29 mei 
drie prijzen gewonnen op het Gouden Spiker 
Festival in Ureterp. Elk jaar organiseert de 
Stichting Culturele Activiteiten Opsterland (SCAO) 
het Gouden Spiker Festival. Dit festival biedt de 
amateur-orkesten een mogelijkheid tot een 
prachtig optreden voor publiek, met als beloning 
de Gouden Spiker Trofee. Alle orkesten dienen 
een kort concertprogramma van vier composities 
samen te stellen. Hierin zijn de volgende onder-
delen verplicht: mars, koraalmatig werk een 
solistisch werk en een verplicht werk. Nij Libben 
speelde als eerste werk het prachtige koraal “Be 
still for the presence of the Lord”. Als tweede 
werd het verplichte werk “Bellum Belgicum” 
gespeeld. Hierna was het de beurt aan trompettist 
Freerk Post die soleerde in “What a Wonderfull 
World”. Het programma werd afgesloten met de 
mars “The Young recruit”. Alle drie te winnen 
prijzen waren voor Nij Libben. Voor de beste 
solist trompettist, Freerk Post. Voor het verplichte 
werk, Bellum Belgicum en voor de totaal beoor-
deling, de Gouden Spiker Trofee! Een prachtig 
resultaat. 

Nij Libben Witmarsum wint Gouden Spiker Trofee

(eigen foto)(eigen foto)

Makkum - Morgenavond is het zover. “De Noten-
krakers”, het jeugdorkest van muziekvereniging 
Hallelujah, houden 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 voor een feestelijke 
afsluiting zorgen. Nadat u ons beluisterd hebt is 

er gelegenheid om de instrumenten te bekijken 
en uit te proberen. Er zijn leden van muziek-
vereniging 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 !!!!

Open repetitie jeugdorkest “de Notenkrakers”
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VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm  2006    12950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm   2006    12845,-

VW Sharan Automaat,zwart,airco,84dkm    2003    11950,-  

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004     9950,-

Opel Meriva 1.6-16v,hoge zit, 72 dkm    2003     5950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv     2000     4750,-

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd  2002     4650,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh 1999     2250,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk  1996     1850,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg  1993     1495,-

Peugeot 106 Kid,3 drs,nwe apk,125dkm    1995     1495,-

Grijs kenteken;

Fiat Dobló Cargo 1.9jtd,grijsmett,98dkm  2002    3450,-

Renault Scenic 1.6-16v
Grijsmett,Expres.luxe,Airco-ecc, 
cruisecontr.,Radio-cd,el.rmn,cpv
Trekhaak,mistl.voor
78 dkm  bj 2004

Nu  9950,-
uniGar Horjus

 In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's 
www.garagehorjus.nl

suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

Open huis bij Inprotech in Makkum
Kennismaken met de wereld van de rvs-installatietechniek

Makkum – Vier jaar geleden is het procestech-
nische installatiebedrijf Inprotech verhuisd van 
Bolsward naar Makkum. Sinds juli 2006 is dit 
bedrijf, dat wereldwijd technisch vernuftige 
installaties vervaardigd voor de voedingsmiddelen- 
en zuivelindustrie en de farmacie, gevestigd aan 
de Houtmolen 3a in Makkum. In de afgelopen 4 
jaar is de plaats van het bedrijf in de procestech-
nische installatiesector versterkt en uitgebouwd. 
Om zich nog meer op de kaart te zetten als inno-
vatief bedrijf dat kwaliteit en veiligheid hoog in 
het vaandel heeft staan nodigt Inprotech, onder 
de titel “Innovatie in Installatie” op 9 en 10 juni 
haar klanten uit om kennis te maken met haar 
innovatieve mogelijkheden. 

In aansluiting daarop is er op zaterdag 12 juni 
een Open Huis van 10.00 tot 15.00 uur. Alle 

liefhebbers van techniek kunnen kennismaken 
met de installatiewereld en ook mensen die een 
loopbaan in deze richting overwegen kunnen en 
kijkje achter de schermen krijgen. En natuurlijk 
wil Inprotech graag haar bedrijf laten zien aan 
alle Makkumers en andere geïnteresseerden. Er 
zijn lasdemonstraties en je kunt het ook zelf eens 
proberen. De technische mogelijkheden van het 
computergestuurd ontwerpen en controleren van 
lassen met minicamera’s worden gedemonstreerd. 
Ook kunt u zien hoe Inprotech haar vleugels uit 
slaat naar de alternatieve energie. En ten slotte kunt 
u kennis maken met een aantal zelf ontworpen 
en vervaardigde rvs tuinmeubelen. 
De medewerkers van Inprotech heten u van harte 
welkom op zaterdag 12 juni. Voor ieder staat een 
hapje en drankje klaar op de Houtmolen 3a in 
Makkum.

(eigen foto)(eigen foto)

Wetter – jild – feilich wenje
In pear studenten ha nei tocht oer it swiet wetter 
plan fan é Iselmar. Dat is goed. Mar it iene hat 
altyd mei it oare to meitsjen. Jo kinne it iene 
einliks net los sjen fan it oare – oan pakke. 
Genôch swiet wetter. Feilich wenje en net te 
folle kosten. By ’t wetter bin wij der op ôfjage 
om’t sa gou moochlik fuort te krijen. Hja kinne 
better tsjin jo sizze “it duoret in pear dagen lan-
ger foar’t alle wetter wer fuort is” as dat hja 
sizze “jo krije in pear dagen gjin wetter”.

Derom wer nei de tiid foar 1990, en dat oanpast 
oan dizze tiid. Eltse boer moat minstens 3% romte 
ha foar wetter. De faerweters fan é gemeenten 
nei de doarpen ta minstens 12 m. breed en de 
brêgen op hichte. De provinciale fearten minstens 
18 m. breed en de brêgen 4 m. boppe peil. In 
fêste brêge op hichte is goedkeaper dan in platte 
brêge dy’t draeie kin. In brêge moat yn prinsipe 
sa heech wêze as it séwetter oer Fryslân stroomd, 
de brêgen de kop boppe wetter hâlde. Sadat min-
sken en hazzen der hinne flechtsje kinne. Der om 
ek minder rotondes en mear hege oergongen. As 
it mis is kin ky der hinne flechtsje – jo bin earder 
thûs by deistich gebrûk en ’t is miljeu freanliker. 
Sa as by Wûns – Wytmarsum – Winsum. It 
séwetter is heger as eartiids sizze hja. En Fryslân 
is rûchwei 15 – 20 cm sakke, troch is slocht 
skowen fan greppels laeien en sleatten. Mar ek it 
ynklinken fan grûn djipûnt wettering – sâlt en 
gas ut é grûn helje. 

Derom noch ien kear forstandich wêze sa as yn 
é triticher jierren. Doe is de Iselmar yndike. Is 
mear swiet wetter, minder kosten oan ûnderhâld 
fan diken. Derom no de waed sé yn dykje, foar 
mear swiet wetter – feilier wenje en minder 
kosten ûnderhâld oan ‘e sédiken. De dyken om e 
Iselmar hoeche dan ek net om heech. Yn Hârns 
kinne wij dan folle mear wetter ôfstreame, ’t djoere 
gemaal by Louwerseach ek net, polderdiken ek 
net omheech. De eilânnen wurde mei bergen san 
oan elkoar breide, fan Den Helder oan’t de Eems-
haven ta. Mar alderearst eilânnen foar de eilânnen 
yn’e noardsé meitsje Dan is’t wer krekt as earder. 
Der kinne de séhûnen wer op sliepe.

Turns, Hessel Bouma

Oud papier ophaaldag
Makkum – Zaterdag 5 juni wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van muziekver-
eniging Hallelujah en Mannenkoor De Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens 9.00 uur gestart. 
Het verzoek is om het papier goed gebundeld of 
in dozen aan de weg te zetten. Wilt u alvast het 
papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf 
vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte van de tennis-
baan en kaatsveld.

Ingezonden
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Nieuw initiatief 
Makkumer Belboei: 
“Lach van de week”

Makkum – De Makkumer Belboei komt met een 
nieuwe rubriek. De rubriek: “Lach van de Week”, 
zal bestaan uit een mop en een advertentie die 
wekelijks of tweewekelijks in de Makkumer Belboei 
geplaatst zal worden. Om het initiatief te realiseren 
doet de Makkumer Belboei een beroep op u. 
Bent u  de leukste thuis, of zit u elke zaterdag-
avond de moppen te tappen? Aarzel dan niet om 
uw beste mop op te sturen naar onze acquisiteur 
(adema.horeca@worldonline.nl) Houd wel enige 
rekening met de inhoud van uw mop want het 
zal voor publicatie gecontroleerd worden op 
geschiktheid voor de krant. 

Naast moppen zijn er ook sponsors nodig. Deze 
sponsoring zal gebeuren in de vorm van een 
advertentie van uw onderneming of product. De 
advertentie zal naast de mop worden geplaatst in 
de rubriek. Er geldt: hoe meer adverteerders, hoe 
hoger de advertentiewaarde zal zijn. Voor de 
adverteerders is het mogelijk een korting voor de 
advertentie te krijgen. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met onze acquisiteur, adema.
horeca@worldonline.nl.

Sietse Lenters uit Makkum voor de 25e keer 
deelnemer Step Elfstedentocht

Bolsward/Makkum - Een aantal Makkumers 
heeft mee gedaan aan de step Elfstedentocht. 
Hier wordt in de media weinig aandacht besteed. 
De radio en televisie volgen dit nauwelijks. De 
Fiets Elfstedentocht krijgt alle aandacht. Toch is 
deze tocht de zwaarste die er is. Mensen die mee-
gedaan hebben aan alle verschillende tochten 
hebben dit ervaren. Sietse Lenters heeft vanaf het 
begin aan deze tocht meegedaan. De eerste tocht 
was voor It Mearke in Bolsward. Alle sponsor 
geleden waren voor deze dagopvang. Sietse wist 
toen niet dat het een jaarlijks evenement zou 
worden en heeft daarom van de 25 tochten, die 
geweest zijn, 17 meegedaan. Hoe kun je de juiste 
voorbereiding voor deze tocht doen? Veel steppers 
oefenen regelmatig. Sietse stept vlak voor de 
tocht enkele keren. Voelt het goed, dan gaat hij 
van start. Dankzij zijn goede conditie en het 
werk wat hij dagelijks uitoefent is zijn conditie 
goed. Weken trainen hoeft hij dan ook niet. De 
step die 25 jaar geleden gebruikt werd is eigen-
lijk niet veel veranderd ten opzichte van nu. Het 
is nog steeds dezelfde band grootte. De opstap is 
lager en er zijn verschillende mensen die nieuwe 
lagers uit proberen. 

Bij de eerste tocht waren er 13 mannen, die het 
aan durfden. Nu de 25e tocht deden 103 personen 
mee, waaronder 3 vrouwen. Uiteindelijk zijn er 
99 personen die de finish bereikt hebben. De 
start was om zaterdagnacht 24 uur. Ook de eisen, 
waaraan de tocht moet voldoen ten opzichte van 

veiligheid, zijn veranderd. Er is een auto, die 
vooraf gaat aan de steppers, er is halverwege één 
en er is een bezemwagen. Ook wordt een toilet 
op een aanhanger gezet, om de vrouwen de 
mogelijkheid te bieden een sanitaire stop te 
maken. Ook deze 25e tocht was het sponsorgeld 
voor It Mearke. Personeel van It Maerke deed in 
estafette vorm mee. Vanuit Makkum waren dit 
Sandra Lindeman, Eric en Yvonne van Loenen.  
De zoon van Eric en Yvonne bezoekt het dagver-
blijf en de afbeelding van de tocht was door 
Daan ingekleurd en is eigenlijk veel leuker dan 
het originele logo. Verder deden uit Makkum nog 
mee aan de tocht Piter en Jetze Genee. Het zijn 
niet alleen mensen uit Nederland die deze tocht 
mee doen. Er zijn steppers geweest uit Duitsland, 
Italië en Zweden. Dit jaar was de eerste, die binnen 
kwam een Duitser. 

Sietse gaat het niet om de snelste tijd. Hij wil ook 
genieten van de omgeving en vooral de natuur. 
Bij het krieken van de dag het zingen van de 
vogels horen is geweldig. Dochter Hilda heeft 
ook al twee keer meegedaan, maar was deze keer 
door drukke werkzaamheden niet van de partij. 
Op de vraag of je na afloop niet ontzettende spier-
pijn in armen en benen hebt, antwoord Sietse 
ontkennend en na de tocht gaat hij weer fluitende 
de steiger op om te schilderen. De opbrengst voor 
een speciale schommel, die It Mearke graag aan 
wil aanschaffen is 2000,00 euro. Dus de schommel 
is er nu. 

* Sietse Lenters op de foto tweede van rechts

Gezondheidscentrum 
Makkum            

Makkum - Na vele jaren in Makkum te hebben 
gewerkt stopt dokter Steenhuizen per 1 juli met 
zijn praktijk. Wij danken dokter Steenhuizen heel 
hartelijk voor de prettige samenwerking. Er zal 
veel gaan veranderen maar er blijft ook veel gelijk. 
Onderstaande is bedoeld om u wat meer duide-
lijkheid te geven. De praktijk van dokter Steen-
huizen en de praktijk van dokter  Dierick worden 
samengevoegd. Vanaf 1 juli zullen dokter van 
Koningsbruggen en dokter Smit beginnen in de 
praktijk aan de Klipperstraat. Het is de bedoeling 
dat na een aantal maanden het pand aan de 
Klipperstraat zal worden omgebouwd tot een 
gezondheidscentrum, met de ingang aan de ds.L. 
Touwenlaan. In dit gezondheidscentrum zullen 
de 3 huisartsen en de medewerkers van beide 
praktijken gaan samenwerken. De patiënten houden 
wel een eigen huisarts. In het gezondheidscentrum 
zult u de apotheek, het consultatiebureau en de 
Thuiszorg Zuid West Friesland vinden. Daarnaast 
gaan de verloskundigen, de diëtiste en de GGZ 
hier hun spreekuren houden, ook zal er dagelijks 
bloed worden geprikt.

De huisartsen zullen uiteraard verantwoordelijk 
blijven voor de 24 uurs huisartsenzorg, maar zij 
zullen hun dienst doen vanuit de dokterswacht te 
Sneek. Hierover hebt u een brief thuis gehad. Al 
met al zal er dus veel veranderen. Wij hopen dat 
u zo min mogelijk overlast zult hebben van deze 
veranderingen. Hoewel het komende jaar voor 
iedereen aanpassen zal zijn, zijn wij er van over-
tuigd dat dit de beste manier is om ook in de toe-
komst persoonlijke en kleinschalige huisartsen-
zorg in Makkum te kunnen blijven bieden. De 
komende maanden zullen wij u via de Belboei 
op de hoogte houden!

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Ouder/Kind kaatspartij 
op “Keatslân De Seize         
Makkum - De Kaatsvereniging Makkum organi-
seert op zondag 6 juni a.s. een ouder/kind kaats-
partij deze zal worden gehouden op “Keatslân 
De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Alle 
kinderen die lid zijn van de KV Makkum  
kunnen met bijvoorbeeld hun mem, heit, beppe, 
pake of eventueel ander familielid laten zien hoe 
goed ze kunnen kaatsen. Het begint om 11.00 uur. 
Je kunt je opgeven bij Attie Dijkstra van het Jeugd-
bestuur. Doe het vóór zaterdag 5 juni 19.00 uur. 
Tel. nr. 0515-232858 of yde-attiedijkstra@hetnet.nl

De prijzen worden aangeboden door Makelaardij 
Kingma en Walinga. Jongens en Meisjes doe mee!

Straatkaatsen Kimswerd 
voor jeugd en ouderen
Kimswerd - De straatkaatscommissie van de 
kaatsvereniging ‘de Helfrichs’ in Kimswerd 
organiseerde vorige week voor de jeugd en senioren 
het jaarlijkse straatkaatsen. Onder leiding van de 
drijvende kracht achter dit evenement, Michiel 
de Boer, deden er meer dan 20 jeugdleden en ook 
20 dames en heren senioren iedere avond mee. 
Meteen na het avondeten om half 7 startte de 
jeugd met een partij straatkaatsen in het centrum 
van het dorp. Daarna konden ook de senioren hun 
kaatskwaliteiten tonen. Wie na vier avonden de 
meeste punten heeft is de winnaar. De ‘slechtste’ 
partij mag worden afgetrokken. Het werd nog 
een heel gereken, maar vrijdagavond konden de 
winnaars bekend worden gemaakt. Karel Monfils en 
Sjoerd Atze de Jong gingen na een gezellige 
kaatsweek met de prachtige krans naar huis.

Uitslag Jeugd:
1e Karel Monfils 
 met 21 punten (6 eersten tegen)
2e Rian Faber 
 met 21 punten (7 eersten tegen)
3e Bas van der Veen 
 met 21 punten (8 eersten tegen)

Bij de senioren was het ook nog erg spannend, 
vooral bij de verdeling tussen de 3e en 4e prijs. 
Tiny Wiersma en Anja Kieftenburg hadden 
precies eveneel punten, eveneel tegeneersten, 
evenveel tegenpunten en er was geen ondelinge 
partij. Voorzitter Wybe de Jong heeft op alfabe-
tisch volgorde de prijzen uitgedeeld, Anja de 3e 
en Tiny de 4e prijs. Tiny overweegt nu haar 
naam aan te veranderen in Aagje.

Uitslag Senioren:
1e Sjoerd Atze de Jong 
 met 21 punten (6 eersten tegen)
2e Doeke Osinga 
 met 21 punten (9 eersten tegen)
3e Anja Kieftenburg 
 met 21 punten (11 eersten tegen)
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Exmorra - Zaterdag 22 mei j.l. organiseerde KV 
Exmorra een federatiewedstrijd d.e.l. voor de 
jeugd van Wûnseradiel, Bolsward en Workum. 
Er was een geweldige deelname van 85 kaatsers 
en kaatsters. Er werd gekaatst met verliezers-
rondes zodat iedereen twee of meer partijen kon 
kaatsen onder ideale weersomstandigheden. Om 
13.00 uur werd er gestart en om ca. 18.00 uur 
waren alle prijzen, beschikbaar gesteld door 
Rabobank Bolsward, aan de winnaars uitgedeeld.
Bij de schooljeugd stonden er 8 parturen op de lijst. 
De spanning zat in de laatste partijen met name 
in de verliezersronde. In de finale daarvan wonnen 
Vera Eekma c.s. op 5-5 6-2 van het partuur van 
Tsjebbe Galema. In de halve finale hadden ze op 
5-5 6-4 gezegevierd over het partuur van 
Christiaan Drayer en klopten Tsjebbe Galema 
c.s. het partuur van Jochem Strikwerda (5-4 6-4). 
In de finale van de winnaarsronde versloegen 
Sjoerd Rijpkema c.s. het partuur van Tjitte Baarda 
op de stand 5-3 6-4 na een eenvoudige zege in de 
halve finale op Ivo Haitsma c.s. (5-2 6-6).

Uitslag:
1. Sjoerd Rijpkema (Bolsward)
 René Boschma (Zurich)
 Baukje Zaagemans (Witmarsum)
2. Tjitte Baarda (Burgwerd)
 Lisanne Burghgraef (Tjerkwerd)
 Sytse de Witte (Allingawier)

verliezersronde:
1. Vera Eekma (Bolsward)
 Sipke Eringa (Burgwerd)
 Boudianne Terluin (Exmorra)

Bij de pupillenjongens waren er 12 tweetallen. 
Hier kwam twee keer “alles aan de hang” en 
waren er nog een paar spannende partijen waarin 
goed werd gekaatst. In de finale van de verliezers-
ronde wonnen Klaas Bosma c.s. op de stand 5-4 
6-6 van het partuur van Jouke Vlasbloem. Klaas 
Bosma c.s. hadden in de eerste omloop op 5-5 

6-6 verloren van het partuur van Jurre Rinia. Bij 
de winnaars zegevierden Tom Algera c.s. over 
Sander Bruinsma c.s. (5-3 6-0). Sander Bruinsma 
c.s. wonnen in de tweede omloop van Willem 
van Abbema c.s. op 5-5 6-6 en in de halve finale 
van Jurre Rinia c.s. op de stand 5-1 6-0.

Uitslag:
1. Tom Algera (Makkum)
 Pieter Kleinjan (Witmarsum)
2. Sander Bruinsma (Bolsward) 
 Sjoerd Ynze Sterkenburgh (Schraard)
3. Jurre Rinia (Makkum) 
 Jildert Stellingwerf (Ferwoude)

verliezersronde:
1. Klaas Bosma (Makkum) 
 Rinze Bouke Reitsma (Pingjum)
2. Jouke Vlasbloem (Idsegahuizum) 
 Wouter van der Witte (Witmarsum)

Bij de pupillenmeisjes stonden er 6 tweetallen op 
de lijst. Hier waren een paar mooie spannende 
partijen. Lisanne Rinia c.s. wonnen in de eerste 
omloop van Jacqueline Buma c.s. op 5-5 6-4 en 
in de finale van Gyanne Hiemstra c.s. op 5-5 6-6. 
In de halve finale hadden Gyanne Hiemstra c.s. 
op 5-5 6-2 van het partuur van Yvonne Galama. 
In de finale van de verliezersronde klopten 
Jacqueline Buma c.s. het partuur van Aletta van 
Popta (5-0 6-2).

Uitslag:
1.  Lisanne Rinia (Makkum) 
 Geertje Veldhuis (Schettens)
2.  Gyanne Hiemstra (Ferwoude)
 Elisa Dooper (Witmarsum)

Verliezersronde:
1. Jacqueline Buma (Schettens) 
 Elma van der Logt (Makkum)

Bij de welpenjongens waren er 7 tweetallen. In 

de halve finale won het partuur van Gabe-Jan 
van Popta van Gerben de Boer c.s. op 5-4 6-4. In 
de finale zegevierden ze over Tjalling Douwe 
Reitsma c.s. (5-1 6-2). Douwe Reitsma c.s. hadden 
in de halve finale gewonnen van Karel Monfils 
c.s. (5-2 6-4), die in de eerste omloop Folkert 
Smid c.s. versloegen met volle telegraaf. In de 
finale van de verliezersronde versloegen Redmer 
Zaagemans c.s. na een ruime achterstand het 
partuur van Dennis Strikwerda op de stand 5-5 
6-0. Dennis Strikwerda c.s. wonnen in de halve 
finale van Folkert Smid c.s. op 5-2 6-6.

Uitslag:
1. Gabe-Jan van Popta (Lollum) 
 Simme Tolsma (Exmorra)
2. Tjalling Douwe Reitsma (Pingjum) 
 Jelmer Dijkstra (Exmorra)

Verliezersronde:
1. Redmer Zaagemans (Witmarsum) 
 Christiaan Stremler (Exmorra)

Bij de welpenmeisjes stonden er 6 tweetallen op 
de lijst. Bijna alle partijen eindigden op 5-0 of 5-1. 
Lisanne Mulder c.s. klopten in de eerste omloop 
het partuur van Sigrid de Boer op 5-5 6-2, maar 
verloren de finale van Lysbeth Sterkenburgh c.s. 
(5-0 6-2). Lysbeth Sterkenburgh c.s. wonnen in 
de halve finale van Baukje Veldhuis c.s. op de 
stand 5-1 6-2. Sigrid de Boer c.s. versloegen in 
de finale van de verliezersronde het partuur van 
Rianna Twijnstra (5-1 6-6).

Uitslag:
1. Lysbeth Sterkenburgh (Schraard) 
 Nienke Zijlstra (Exmorra)
2. Lisanne Mulder (Kimswerd) 
 Foekje Nynke Terluin (Exmorra)

Verliezersronde:
1. Sigrid de Boer (Tjerkwerd) 
 Rianne Stremler (Exmorra)

Federatiekaatsen jeugd in Exmorra    

* Winnaars bij de pupillen meisjes Geertje Veldhuis (Schettens) en Lisanne Rinia (Makkum)
(eigen foto)(eigen foto)
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

GROTE
OF

KLEINE
REPARATIES

BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Koarnwert - Op sneon 22 maaie mocht Koarnwert 
it spits ôfbite mei de earste federaasjewedstryd 
foar de heren. It wie noch even wennen dat sûnt 
dit jier de opjêfte foar federaasjewedstryden fia 
de KNKB site moat, mar de digitale opjêfte joech 
in mooie list op fan 4 partoeren yn‘e A-klasse en 
13 partoeren yn’e B-klasse. Moai om te sjen dat 
sawol jong as âld mei de partij meidie, út ferskil-
lende hoeken fan de federaasje. In partij dy’t protte 
heren net misse wolle. It wie ek de partij wer it 
partoer fan Koarnwert de nije shirts fan K.V. 
Meiinoar Ien presentearde, mei shirtsponsor Klaas 
van Malsen.  

Yn’e B-klasse wiene dr yn totaal 6 priizen te 
winnen, tradisjoneel goedfulde fleispakketten fan 
Slagerij Attema Makkum. Der wiene yn’e earste 
opmloop net folle spannende partijen, en al gau 
lyke it partoer fan Leon Bekema, Sierdjan Steigenga 
en Erik Westra de sterksten fan de B-klasse. Sy 
pakten dan ek de krânsen en de grutste fleis-
pakketten troch fjouwer kear te winnnen. Yn’e 
finale wûnen sy fan de Makkumers Pieter Spoor, 
Peter Bootsma en Egbert v/d Veen, mei  5-1, 6-2. 

De finale yn’e ferliezersrûnte wie ek net hiel 
spannend: Joey Leeuwen, Klaas Jan Haitsma en 
René Nieuwenuis wûnen dizze frij makkelik fan 
Pieter Gietema, Jan Piersma en Tjerk Postma, 
mei 5-1, 6-4. 

Yn de A-klasse waard dr yn poueleferbân keatst. 
Nei 2 partijen hiene 2 partoeren lyke folle punten 
en sy keatsten yn’e tredde omloop om de measte 
punten. Dit gong tusken Johan Kwast, Jan Geert 
Dijkstra en Reinder Dijkstra tsjin Gerard Brunia, 
Gerard van Malsen en Jorn Adema. Lêstneamden 
rêden it krekt net op en ferlearen mei 5-3, 6-2. 
De spannendste partij yn’e A-klasse wie tusken 
Ane Jan Knol, Gosse Reitsma en Yde Miedema 
tsjin Bauke Jetze Smink, Hayo Attema en Jelle 
Attema, werbij de earstneamden mei 5-5, 6-2 
wûnen, mar wat helaas net genôch punten ople-
vere foar in priis.

Nei de priisutryking fleinen de bierkes like hurd 
oer de toanbank as middeis de waarme broadsjes 
knak....Oftewol, it wie wer in mooie dei! 

Útslach A-klasse:
1:  Johan Kwast, Jan Geert Dijkstra 
 en Reinder Huisman
2:  Gerard Brunia, Gerard van Malsen 
 en Jorn Adema

B-klasse: Winnersrûnte:
1:  Leon Bekema, Sierdjan Steigenga 
 en Erik Westra
2:  Pieter Spoor, Peter Bootsma 
 en Egbert v/d Veen 
3:  Andries Osinga, Michel Nesse 
 en Igor Kuiper
3:  Sjoerd Atze de Jong, Michiel de Boer 
 en Johan de Groot

Ferliezersrûnte:
1:  Joey Leeuwen, Klaas Jan Haitsma 
 en René Nieuwenhuis
2:  Pieter Gietema, Jan Piersma 
 en Tjerk Postma

Heren federaasje yn Koarnwert: in echte klassieker

(eigen foto)(eigen foto)

Zurich - Zaterdag 29 mei werd de federatiepartij 
voor senioren in Zurich gekaatst. Er deden maar 
7 parturen mee. Dit kwam deels doordat er nog 
een aantal andere partijen in de buurt waren en 
deels doordat men zich vanaf dit jaar via de 
knkb-site op moet geven, wat niet iedereen wist 
en wat niet zo soepel verliep. Maar ondanks het 
geringe aantal parturen werd erg leuk gekaatst 
en was de sfeer prima. Ook het weer werkte mee 

en het werd een prachtige kaatsdag.
Uitslagen
1. Gijsbert Knol, Bolsward
 Tjerk Karsten, Hartwerd
 Gosse Reitsma, Exmorra

2.  Daniel Kleiterp, Makkum
 Gerard van Malsen, Makkum
 Jorn Adema, Makkum

Kaatspartij Federatie senioren heren te Zurich

(eigen foto)(eigen foto)
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TE KOOP

Pruikmakershoek 4
MAKKUM

Keurig, monumentaal 
grachtenpand met 
zonnig dakterras.
Zo te betrekken.

Vraagprijs:
€ 339.000,00 k.k.

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 ver-
spreidingsgebied 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

Colofon

Heeft u een oppas nodig?
Makkum – Hallo, wij zijn Ydwer Oostenveld 
(13), Marte Oostenveld (12), Froukje Gerbrandij 
(13) en Rixt van der Bles (12). Als bijbaantje 
passen wij graag op. Dus heeft u kinderen en 
wilt u weleens een avondje weg, of kunt u geen 
andere oppas vinden, mail ons dan! Wij kunnen 
het goed vinden met kinderen. 

Wel hebben we een paar voorwaarden:
* Het/de kind(eren) is/zijn tussen de 3 en 10 jaar oud
* U woont in Makkum of Witmarsum
* Alleen op vrijdag of zaterdag
* niet te laat (tot half elf)
Ons e-mail adres is: babysitter@live.nl. 
U kunt ons ook bereiken via tel.
0515-232229, 0515-232362 of 0517-532267.

Groetjes Ydwer, Marte, Froukje en Rixt.

GEZOCHT
Met spoed, woonruimte huis/chalet/app. Voor 1 
pers. (26 juni t/m 31 juli) Tel. 06 – 293 39 500

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Konijnenhok l. 2m/br. 1m € 25.-; Houten droogrek 
€ 10.-, tel. 0515-579312

Fitness power triller voor afvallen met afstandsbe-
diening en tijdsinstelling als nieuw € 60.-, tel. 
0517-531324

Polyester bootje l. 2.55 / br. 1.35 m € 225.-, tel. 
06-18035366

Vogelkooi € 10.-; 2 hoge barkrukken € 25.-; 2 kleine 
inklapbare krukjes € 10.-, tel. 0517-531199

Caravan Hobby prestige, tel. 0515-231705

Dierenliefhebster van 39 bied zich aan. Ja de zomer-
vakantie staat weer voor de deur en ik hoef u niet uit 
te leggen wat er elk jaar weer met een hoop huisdieren 
gebeurt in Nederland. Daarom wil ik voor Makkum 
de oplossing bieden om op uw huisdier te passen. 
Heeft u een konijn, hamster, cavia noem het maar op, 
maar niemand die er voor kan zorgen! Informeer dan 
nu naar de mogelijkheden, zodat onnodig dierenleed 
gespaard kan blijven, tel. 06-20175758
 

I.v.m. emigratie zoek ik een lief baasje voor mijn poes. 
Ze is 3,5 jaar oud en gesteriliseerd. Ze is zwart/wit 
speels, aanhankelijk, stoer en heel lief. Kattebak, 
reismandje mogen mee, tel. 06-53931563

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

AANGEBODEN

GEZOCHT

Zoekertje

Workum - Op 4 juni a.s. gaan de broers Willem 
(69) en Herman (67) voor de vijfde keer 6 weken 
naar Zambia om daar te bouwen. Deze keer zullen 
ze vergezeld worden door Johannes Lenes en Jan 
Koenders. Alle vier worden uitgezonden door de 
stichting Bouwen met Bouma’s die in 2005 werd 
opgericht. Oorspronkelijk ontstaan vanuit de 
gedachte om als familie eens iets op te zetten 
voor de mensen in het werkgebied van broer, 
pater Johannes Bouma, werd, als eerste bouw-
project, gekozen voor het helpen bij de realisatie 
van een multifunctioneel gemeenschapshuis in 
Kaoma, Zambia. Het was in dat jaar dat vier 
gebroeders Bouma - Durk, Willem, Herman en 
Klaas, met vrouw/schoonzus Yt - daar zes weken 
lang samen met de lokale bevolking hard gewerkt 
hebben aan de bouw van het “Home Based Care 
Regina House”, dat volledig door Stichting Bouwen 
met Bouma’s werd gefinancierd met hulp van 
veel giften en steun van o.a. Vastenactie/Cordaid.

In de afgelopen jaren is o.a. gewerkt aan: een 

nieuwe keuken voor het weeshuis, een school voor 
kleuters en onderwijs aan volwassenen en de 
uitbreiding van het kerkgebouw. Verder zijn er 
dit jaar door de plaatselijke bevolking twee klas-
lokalen gebouwd voor de school in Chilombo. 
Hiervoor kwamen alleen de financiën van de 
stichting, de bouwbegeleiding is verzorgd door 
het lokale bestuur dat sinds vorig jaar actief is. 
Nu zal er een school gebouwd worden voor 
gehandicapte kinderen. Deze kinderen zitten nu 
in een soort garage die niet wind en waterdicht 
is, een schoolgebouw zal voor hen een enorme 
verbetering betekenen. Twee bestuursleden van 
hier zullen op 4 juni ook vertrekken naar Zambia, 
voor 14 dagen, om de behaalde resultaten te 
bewonderen, maar vooral ook om met het lokale 
bestuur te overleggen welke plannen er nog zijn 
en wat voor de gemeenschap daar het hardst 
nodig is. 

Meer informatie en foto’s van de stichting vindt 
u op www.bouwenmetboumas.nl

Bouwers Stichting Bouwen met Bouma’s voor 5e keer naar Zambia!

(eigen foto)(eigen foto)
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