No. 1342 - 9 juni 2010

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

O
Open repetitie
jjeugdkorps
D
De Notenkrakers
ggoed bezocht

5

7

10
Tweehonderd en
T
vvijftig Judoka’s op
kaboutertoernooi
k

H 24e
Het
SES weekend
S

Zonder amateurs komen er nooit professionals
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

Makkum - Fluitiste Welmoed Tilstra studeerde
donderdagavond 20 mei af aan het conservatorium
te Groningen als Bachelor of Music. Zo wordt dat
tegenwoordig met een duur woord genoemd. Maar zelf
gebruikt Welmoed liever de term uitvoerend musicus.
Op een zonovergoten vrijdagmorgen is Welmoed even
thuis in Makkum en in de idyllische achtertuin van
haar ouderlijke woning hebben we een gesprekje met
haar. “Ast yn Grins op in keamer sist learst Makkum
hieltyd mear wurdearjen”, zegt de 24 jarige Welmoed.
Maar ze heeft in Groningen ook veel geluk gehad
met haar kamer. Elk uur van de dag kon ze oefenen
terwijl haar hospes op de bank mee zat te genieten
van het fluitspel. Vanmiddag reist Welmoed weer
terug naar Groningen. Zaterdag beginnen de repetities
van Opera Spanga in Delfzijl waar ze op projectbasis
uitgenodigd is om mee te spelen. In totaal worden
7 openluchtuitvoeringen gedaan van de opera Carmen
van Bizet.
Op haar eindexamenconcert waren 4 verschillende
samenstellingen vereist. Eén keer solo, één keer met
pianobegeleiding en 2 keer in een ensemble. Het doel
van dit concert is om je zo breed mogelijk te presenteren. Uitnodigingen, programma’s, presentatie, alles
moet je zelf organiseren. De jury waardeerde haar
optreden met een 7. Welmoed liep stage bij de
Johan Willem Friso Kapel. Ze speelde 2 jaar bij het
Nationaal Jeugd Harmonie Orkest en had pas auditie
gedaan voor solofluitist. Door het wegvallen van de
subsidie is dit orkest inmiddels gestopt. In november
was het laatste concert en de leden van het orkest
hebben er nadien niets meer van gehoord. Welmoed
is er slecht over te spreken. “It is spitich dat het orkest
opdûkt is. We spilen op in heech nivo en wurken
mei topsolisten. It is net kreas ôfhannele. We ha der
noait wer wat fan heard”.

De basis van Welmoed haar muzikale carrière ligt
bij de muziekvereniging Hallelujah Makkum. Tien
jaar oud was Welmoed toen ze voor het eerst een
dwarsfluit in handen kreeg. Ze kon er geluid uit
krijgen en dat vond ze zelf al een hele prestatie. Ze
kreeg privéles van Ellen Postma en Jeannette Valkema.
Na een jaar les mocht ze voor het eerst meespelen
in het jeugdorkest van Hallelujah en dat weet ze
nog als de dag van gister. Het overviel haar dat er
zoveel geluid werd geproduceerd uit een grote
groep muzikanten. Al snel schoof Welmoed door
naar het harmonieorkest en vond haar plekje tussen
de fluitisten. Door de Hallelujah jaren heen nam ze
veel solo’s voor haar rekening met als hoogtepunt
het “Concertino” van componiste Cécile Chaminade.
Op het concours in Drachten werd hiermee een
eerste prijs behaald.
Welmoed hekelt soms de laatdunkendheid van musici
jegens de amateuristische muziek. Tijdens haar
conservatorium opleiding werd zij hier meerdere
keren mee geconfronteerd. Geïrriteerd pareerde ze dat
iedereen amateur is geweest en dat zonder amateurs
er nooit professionals kunnen komen. Welmoed ziet
haar toekomst graag als beroepsmuzikant in een
professioneel harmonieorkest. Ze heeft nog een
sollicitatie lopen bij de Koninklijke Marinierskapel
in Rotterdam. Twee audities heeft ze inmiddels
achter de rug en is nog steeds in de race voor de job
die ze dolgraag ambieert. In juni volgt de laatste
auditie. Welmoed: “De kapel stiet ûnderlieding fan
de Fryske dirigint Harmen Cnossen en de solofluitiste Magda van der Kooy komt ek út Fryslân. Dat
wol ik fansels graach kompletearje. Wol ik de baan
ha dan moat ik op de lêste audysje flamje. Do
moast wat mear bringe as in oar dus alles moat dan
út ‘e kast”.

Witmarsum, Mauritsstraat 15

Sfeervolle, goed onderhouden, vrijstaande
woning met o.a. aangebouwde garage, 3 slaapkamers, fraaie tuin O en 297 m² eigen grond.
Vraagprijs € 188.000,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten
zondag 13 juni
K.C. “Het Anker”
9.30 uur Jeugddienst wordt geheel verzorgd
door het interkerkelijk gospelkoor “Sjamasj”
R.K. kerk
zaterdag 19.00 uur pastoor J. v.d. Wal
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. P. van Hyum, Kollumerzwaag
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur br. M. Span (fries), dienst te Bolsward
Recreatiedienst Holle Poarte aanvang
9.30 uur ingang piramide, Dhr. E. Scheffer,
m.m.v. Zeemanskoor Skûmkoppen Brass-Ensemble

Familieberichten
Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze tante

In spoar fan leafde.....
In spoar fan leafde
Fuotstappen trou set
Tsjinjende hannen
In leafdefol hert dat foar ús kloppe
Har warber libben kaam ta rêst
Yn'e palm fan Gods hân
Fertrietlik, mar tankber foar har libben, hawwe
wy ôfskie nimme moatten fan myn leave frou,
ús soarchsume mem en beppe

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

Hiltje Horjus-Noteboom
Hillie

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

* 12 febrewaris 1932
Bitgummole

Weekenddiensten Wûnseradiel

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 van Asperen Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel.0515-572353
- 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
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
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

 4 juny 2010
Makkum
48 jier

Makkum: Joop Horjus
Felsberg: Baukje Fringer-Horjus
(Switserlân) Rolf Fringer
Reto
Christian
Burgum: Siete Horjus
Geertje Horjus-van der Heide
Johan
Janna
Drachten: Janneke Abma-Horjus
Johan Abma
Jobert
Arjan
Warkum: Dirk Anne Horjus
Woudina Horjus-Kampen
Sarah
Jonah

Hiltje Horjus-Noteboom
Wij wensen omke Joop, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte toe.
Siete en Ingeborg
Klaas en Trijntje
Houkje en Henk
Arie en Inge
Janneke en Tienus
Sietse en Bianca
Makkum, 4 juni 2010
Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden

Hiltje Horjus-Noteboom
Vrouw van onze oud compagnon en oud baas
Joop Horjus.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Garage Horjus;
Klaas
Bouwe
Johan
Tjammie
Henk

Door onze Hemelse Vader Thuis gehaald onze
lieve schoonzuster en tante

Henk
Jan
Gerrit
Sietske

Makkum, 4 juni 2010
Nei in jierrenlange freonskip is fan ús hinnegien

Hillie Horjus
Wy sille har misse. Sterkte foar Joop en de bern.
Ids en Pleunie Idsinga
en bern

Skriuwadres: Suderseewei 5, 8754 GK Makkum.
De tanktsjinst foar har libben en de beïerdiging
hawwe joed, 9 juny, plakfûn te Makkum.

Arie
Sietse
Melle
Francisca

Op 4 juni is overleden mevrouw

H. Horjus-Noteboom
sinds 2003 lid van onze vereniging.

Hillie Horjus-Noteboom
Ons gevoel van medeleven en ons gebed om
Gods nabijheid gaan uit naar hen die in verdriet
achterblijven.
Maarssen:
Makkum:
Drachten:
Sneek:
Makkum:
Bierum:

Anne en Jan  Ensing-Horjus
Frans en IJbeltje Horjus-Feenstra
Arend en Sietsche Horjus-Kuipers
Sikke en Idske Horjus-Wijnja
Jan en Anneke Horjus-v.d.Veen
Klaas Horjus
neven en nichten

Makkum, 4 juni 2010

We wensen haar man, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe.
Bestuur en leden van de
Vrouwen Ver.Makkum
Juni 2003

Juni 2010

Lieve Ton
Verdriet heeft zijn scherpte verloren
herinneringen zijn gegroeid.
Gemis…. is hetzelfde gebleven
Ik kijk nog vaak omhoog.
Mem
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Familieberichten
Het is niet te bevatten dat a.s zaterdag 12 juni
het alweer 1 jaar geleden is dat wij onze vrouw
en onze moeder

Annie Schilstra-Jansen
hebben moeten missen. De leegte en het gemis
die zij achterliet voelen wij nog iedere dag.
Kerst
Ricardo
Christiaan
Niels
De Wijting 36, 8754 AG Makkum

Laat ons maar van liefde zingen
Laat ons maar de dood weerstaan
Laat ons maar elkaar omringen
Met de moed om door te gaan.
Uw oprechte belangstelling en warme aandacht,
na het zo plotseling overlijden van mijn lieve man,
onze heit en pake

Marten Volbeda
heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijk dank daarvoor.
Jetske Volbeda-Postma
kinderen en kleinkinderen

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Vla, 1 literpak.....................................1.29
Goudse Gesneden Jong Belegen Kaas, 150 gram..............1.59

van de Warme Bakker
zak met 6 Broodjes, assorti............................................nu 2.25
Wasa Knäckerbrod Goudbruin, 200 gram..................99

cent
Lassie Toverrijst, 400 gram...................................1.49 nu 1.19
Every Day Douchegel, 400 ml.....................................99 cent

Makkum, juni 2010

Poffertjes Pan + Poffertjes Mix..................samen voor 7.49
op=op

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

Aanbiedingen geldig van do. 10/6 t.e.m. wo. 16/6

Vleeswarenvoordeel

Kipfiletpeppersweet
100 gram Wijncervelaat
100 gram

Profiteer van 10 t/m 12 juni
van dit smakelijke voordeel

samen

Salade

WK Kartoffelsalade
350 gram
Salade

Kip-Kerrie Salade
150 gram
Zuid-Afrikaanse maaltijd

Kip Kuku Kerrie
300 gram
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Specialiteit van de week

South African Summer
100 gram

3,59
2,89
2,69
4,69
1,45
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Materiaal parkeerterrein MFC kan er komen

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
Witmarsum - Een ieder die langs het MFC in de
Klipperstraat komt ziet dat er nog steeds geen
parkeerterrein aangelegd is. Het geld is op bij
het bestuur van het MFC en zij hebben bij de
gemeente aangeklopt om een bijdrage in de materiaalkosten. Niet alle raadsleden waren meteen
enthousiast over een bijdrage van € 60.000,voor het parkeerterrein. Het MFC heeft al een
grote bijdrage gehad uit de gemeentepot en nog
een behoorlijk bedrag geven ging niet zonder
slag of stoot. Raadslid Lutgendorff ging zelfs zo

(eigen foto)

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

ver dat hij naast het beschikbaar stellen van de
financiën, zichzelf aanbood met een schep, om
toch eindelijk van het niet zo fraaie aanzicht
verlost te worden. Na veel gepraat en weer
dankzij het feit dat de gemeentelijke herindeling
gerealiseerd zal worden werd het bedrag
beschikbaar gesteld. Wûnseradiel wil dit soort
zaken graag afhandelen, voordat de gemeenten
samen gaan.Voor de mensen van het MFC wordt
het nu de handen uit de mouwen en de aanleg
van het parkeerterrein kan van start gaan.

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

Scouting groep Burdine blijft in het pand Gedempte Putten
Witmarsum - Langzaam maar zeker wordt het
voor verschillende instanties duidelijk dat aan de
herindeling van de gemeenten ook voordelen
zitten. Met de bouw van het MFC Makkum was
het voor de scouts onduidelijk geworden, waar ze
hun activiteiten in de toekomst zouden hebben.
Het gebouw aan de zeedijk (Ged.Putten) in
Makkum moest verkocht worden. De verkoop was
noodzakelijk om geld voor het MFC te krijgen.
Aan deze verkoop waren verschillende voorwaarden verbonden. De gemeente had de eerste
koop van het pand en uiteindelijk is het gelukt
hiervoor een oplossing te vinden. Raadslid van
der Gaast heeft zelfs meegedraaid met de Scouts
om met eigen ogen te zien wat scouting is en wat
ze doen. Alle raadsleden waren er van overtuigd

dat scouting een groep is die moet blijven bestaan
en een goede ruimte nodig heeft. De raad besloot
daarom dat de aankoop van het gebouw door de
gemeente door moest gaan.
Na de aankoop moet er nog het nodige werk
gedaan worden om het gebouw aan de eisen, die
nu gesteld worden, te laten voldoen. Het plan is
bij de gemeente en goedgekeurd en de mensen
van Scouting Burdine zullen heel veel werkzaamheden zelf uitvoeren en begeleiden. Er is
voor dit hele project € 356.800,- beschikbaar gesteld
en zodra scouting officieel toestemming heeft
gaan de activiteiten van start. De aanwezige
mensen van scouting Burdine vierden het besluit
van de raad met een glas champagne op de stoep
van het gemeentehuis.

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

Dorpsvisie Arum is klaar voor samenvoeging en
toont wensenlijstje
Witmarsum - Kort geleden hebben de besturen
van de dorpsbelangen een voorlichtingsavond
gehad over de gevolgen van een fusie van de
gemeenten, voor de dorpsbelangen. Hierin kwam
duidelijk naar voren dat de activiteit van de
dorpbelangen in de toekomst nog belangrijker
zal zijn, dan tot nu toe het geval was. Arum heeft
hier niet op gewacht en kwam voorafgaande van
de vergadering van de raad met een keurig boekwerk, waarin zij hun wensen en plannen op
papier gezet hebben. In het verleden is er dankzij
een dorpsvisie heel veel gerealiseerd in Arum.
Omdat er steeds weer nieuwe ideeën komen en
de tijd niet stil staat nu dit nieuwe document.
Arum is één van de weinige plaatsen waar de
bevolking nog groeit. Er zijn twee scholen en in
de toekomst wil men graag en brede school, met
daarin ruimte voor andere zaken. Beide scholen

moeten opgeknapt worden en de ruimte die vrij
zou komen door het bouwen van een nieuwe
school zou opgevuld kunnen worden met betaalbare huurwoningen. De Woningstichting verkoopt
momenteel goedkope huurwoningen en daar is
men in Arum niet blij mee. Voor de ouderen zou
er een soos in het gebouw van de school kunnen
komen. Het café staat te koop en dat was een ontmoetingsplaats voor de Arumers. De omgeving
van Arum biedt mooie mogelijkheden voor fiets,
wandel of ruiterpaden. De jeugd tot en met 12 jaar
heeft geen enkele plaats waar ze terecht kunnen,
een speelplaats zou heel erg welkom zijn.
Zo zijn er nu vele punten die in deze visie ideeën
opleveren voor de toekomst en lang niet alle zullen
een groot kapitaal kosten. Arum is klaar voor de
samenvoeging van de gemeenten en legt alvast
een wensenlijstje op tafel.

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

AFHAALMENU
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
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BAS ZIJP

Open repetitie jeugdkorps De Notenkrakers goed bezocht

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

Verse Hollandse Broccoli
1 pond voor maar ..................... € 0.35
Verse Hollandse Spinazie
1 pond voor maar ..................... € 0.35
Mooie witte Asperges
1 pond voor maar ..................... € 1.50
Bekijk voortaan onze advertentie
in de Wijd & Zijd

(eigen foto)

* Hein Dijkstra de grote tromslager met rechts Jan Volbeda

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum - Ondanks het mooie weer stroomde
de oefenruimte van De Notenkrakers afgelopen
donderdag vol met bezoekers van de open repetitie.
Voor een lekkere volle zaal lieten eerst De Notenkrakers, onder leiding van Nynke Jaarsma, een aantal stukken horen. Het publiek werd ook ingeschakeld; zo mochten enkele kinderen het stokje
van Nynke overnemen om te dirigeren en een
andere bezoeker werd ingeschakeld om op een
trommel te slaan en dat dan zo hard als een
pistoolschot! Daarna kreeg een leraar van de
muziekschool, Bert Liefers het woord. Hij vertelde over zijn hoorn en liet er enkele prachtige
stukken op horen. Als dank voor dit gastoptreden
kreeg hij van De Notenkrakers een....notenkraker
met een zak lekkere noten!
De avond werd afgesloten door een spetterend
optreden van de drumband. In uniform kwamen
ze een voor een op en zo hoorden de bezoekers
eerst alleen de grote trom van Hein Dijkstra,

daarna kwam er steeds een trom bij tot tenslotte
de hele drumband present was. Na dit vrolijke
slot was het tijd voor een bakje koffie, thee of
limonade en kon men instrumenten uitproberen
onder leiding van de bespelers. Hier werd gretig
gebruik van gemaakt. Je zag tevreden gezichten
als het lukte een toon uit een instrument te krijgen
en De Notenkrakers hielpen zo goed mogelijk
om dat te laten lukken. Ook van de gelegenheid
om vragen te stellen over het jeugdkorps, muziekles en het lenen van instrumenten werd veelvuldig
gebruik gemaakt. Al met al een heel geslaagde
en gezellige open repetitie.
Mocht u naar aanleiding van deze avond (of dit
artikel) toch nog vragen hebben, dan kunt u die
altijd stellen op het e-mailadres van de Notenkrakers: notenkrakers@live.nl. Op deze avond zijn
leuke foto’s gemaakt die te zien zijn op de site
van Hallelujah: www. hallelujahmakkum.nl

Meevaren met de Blazer TX33 Poolster
Makkum - Sinds 2008 is de Makkumer haven
verrijkt met een “oud” vissersschip, een Blazer.
De oorspronkelijke Blazer TX33 is gebouwd op
de werf “De Hoop” van Ulbe Zwolsman. De huidige
Blazer TX33 is gebouwd door bouwmeester Ivor
van Klink in samenwerking met Rinze Wiegersma.
Technische details zijn: Lengte: 15.50 m. Breedte:
5.50 m. Diepgang:1.00 m. Materiaal: casco, eikenhout, dekken, Pitch Pine, mast, Lariks. Motor:
DAF 575 – 120PK – diesel. Zeilen: vlasdoek, hand
genaaid! Grootzeil 60 m², fok 30m² en kluiver
30 m².Volgens de bouwers is de Blazer TX33
nagenoeg identiek aan het vroegere schip.
Maar om het schip in goede conditie te houden,
moet er mee gevaren worden. Een groep enthousiaste vrijwilligers vaart in de zomermaanden (bijna)
elke donderdagmiddag en donderdagavond met
de Blazer vanuit Makkum op het IJsselmeer. Om
de onderhoudspot op redelijk peil te houden wordt

er gevaren met betalende gasten. Maar ook dit
jaar gaat de Blazer weer enige evenementen
bezoeken, o.a. zal de Blazer deelnemen aan de
Botterwedstrijden in Den Helder 10 t.m. 13 juni.
En 24 juni gaat de Blazer van Makkum naar
Grou en komt 27 juni weer naar Makkum terug.
Op 9 juli volgt de reis naar Leeuwarden en de
retour reis vanuit Leeuwarden naar Makkum is
11 juli. En 18 augustus gaat de Blazer naar
Amsterdam, Sail 2010, 22 augustus volgt de
terugreis naar Makkum. Een week later is Den
Oever aan de beurt om bezocht te worden.
Om een evenement in een havenstad te bezoeken
kunnen belangstellenden tegen een (geringe)
vergoeding in Makkum of in de te bezoeken
havenplaats aanmonsteren en een historische
zeiltocht van 1 of meerdere dagen zelf ervaren.
Aanmelden kan bij Het Friese Hart in de Waag
in Makkum.
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Agenda
zaterdag 12 juni
Makkum – Open huis van 10.00-15.00 uur
bij Improtech, Houtmolen 3a
Makkum – “Keatslân De Seize’ Gebr. Hogenboom
partij Off. K.N.K.B. pupillen jongens, finale van
de afdelingscompetitie aanvang 10.00 uur
Cornwerd – Kaatsveld, Dominicus Kuipers
Dorpspartij, voor Cornwerders en oud Cornwerders,
aanvang 11.00 uur
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
20.00 uur Blomkesbingo in het warehouse, ingang
piramide

zondag 13 juni
Makkum – ‘Keatslân De Seize’ 12e fa. Gebr.
Miedema freelance Timmerbedrijfs partij Off.
K.N.K.B. 30+ en 50+ heren, aanvang 11.00 uur

dinsdag 14 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 15 juni
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Diavoorstelling door Otto Jongbloed in het restaurant entree € 2.-, incl. consumptie

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 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
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Het 24e SES weekend met sport, muziek en spectaculaire Roofvogel show
Makkum - Voor de 24e keer organiseerde de
Sport-en Evenementenstichting zowel sportieve
als feestelijke activiteiten in het laatste weekend
van mei. Op vrijdagavond 28 mei hebben 13 volleybalteams, welke in 2 poules waren verdeeld,
gestreden voor de felbegeerde eerste prijs. Net
als in 2009 presteerde het volleybalteam van
Timmerfabriek De Houtmolen het beste. Ook
deden er dit jaar nieuwe teams mee, wat voor
leuke wedstrijden zorgde waarbij tactisch werd
gespeeld.

(eigen foto)

De uitslag:
1 Makkumer Jachtschilders
2 Pancratius Haarlem
3 Café Restaurant “De Zwaan”
4 Us Stek
5 Alcatraz Sneek
6 Keet Nico
7 Danscafé Skippers
8 De Betûfte Bal
9 ‘t Dophok
10 Buwalda B.V.
11 Hotel Café Restaurant “De Prins”
12 O’Neills Celtic FC
13 De Voetbalkantine

’s Avonds gaf de 5 koppige band “Wymaroo”
waar een aantal Makkumers in spelen een spetterend optreden waar met veel enthousiasme alleen
maar bekende nummers ten gehore werden gebracht.
Bijna iedereen kwam met de voetjes van de vloer
op de dansvloer.
Zaterdag 29 mei Horeca Veldvoetbaltoernooi
Onder prachtige weersomstandigheden werd in
2 poules van in totaal 13 teams fanatiek 7 tegen
7 gevoetbald. Er werd sportief gestreden om de
eer. Het toernooi had dit jaar een buitenlands tintje,
er was een speciaal team uit Engeland overgevlogen! Het team van Makkumer Jachtschilders
bleek aan het einde van de middag de sterkste te
zijn. DJ Simon en later DJ Kees zorgden voor
gezellige muziek tijdens de derde helft. Het 2e
elftal van VV Makkum speelden overdag om de
beker in Genemuiden en kwamen rond half acht
’s avonds het dorp weer binnen om de behaalde
3e plaats trots te showen in de feesttent. Het
voetbalfeest duurde hierdoor ‘efkes’ langer dan
normaal!…

Zondagmiddag werd het weekend bijna traditiegetrouw met de band Butterfly afgesloten, dé
matineeband bij uitstek! Vanaf het begin zat de
stemming er goed in en werd er volop gedanst en
meegezongen. Er was zelfs een gastoptreden van
kleine Leon Rinia, die ieders hart deed smelten.

’s Avonds speelde “Mary and The”, een top 100
coverband die met z’n vijven op het podium
stonden te knallen. Door het enthousiasme en de
energie die de band uitstraalde, zorgden zij voor
volop feest in de tent! De nummers die werden
gespeeld varieerden van gouwe ouwe tot nummer
één hits van nu.
Zondag 30 mei Kaatsen
Ondanks een enkele drup regen werden er zondags
fel gestreden tussen de verschillende parturen,
wat voor spannende kaatspartijen zorgde.

De uitslag:
1 Timmerfabriek De Houtmolen
2 The Boko’s
3 Brekker Hooligans
4 V.C. Eznir
5 Kansloos
6 The Sixty’s
7 Friends
8 Keet Nico
9 Dinges
10 Us Stek
11 De Flierefluiters
12 De Midlifers
13 De Ark

over de hoofden van het publiek heen scheerden!
Er was zelfs één vogel die niet terugvloog, maar
zich verstopte achter de voetbalvelden, na ongeveer
en halfuur had de valkenier de ontsnapte valk
weer gevangen.

(eigen foto)

(eigen foto)

Als SES-bestuur kijken wij terug op een zeer
geslaagd weekend. Dit was uiteraard niet gelukt
zonder onze vrijwilligers, sporters, toeschouwers,
feestvierders, muzikanten en alle andere mensen
die dit feest mede mogelijk hebben gemaakt.
Volgend jaar bestaat de SES 25 jaar en wij willen
dit jubileum graag samen met jullie vieren. We
hopen dan ook op een hoge opkomst uit Makkum
en wijde omgeving. Kijk voor leuke foto’s en
andere wetenswaardigheden op onze website:
www.ses-makkum.nl
Het SES bestuur:
Rinze, Anjo, Geert, Kees, Sibo, Nelleke, Christine,
Wiepkje, Willem en Rienk.

De uitslag
Dames
1 Vollie Oostenveld (koningin)
Willy van der Velde
Japke Smit
2 Sjoke Tilstra
Jikke Bergsma
Corry van der Veer
3 Johanna Kooistra
Geertina Nota
Ingrid Groen

(eigen foto)

Heren
1 Jan Ruurd Amels (koning)
Harry van der Weerdt
Jeroen Adema
2 Jorn Adema
Rintje Melchers
Jakke van der Kamp
(eigen foto)

3 Sander Rinia
Jouke Abe Tilstra
Leo Nauta

(eigen foto)

Terwijl er strijdlustig werd gekaatst was er op het
trainingsveld een spetterende Roofvogeldemonstratie van valkenier Ruud Sanders. Er was zeer
veel publiek op dit evenement afgekomen, zowel
jong als oud genoot van de vogels die vaak vlak

Gevonden voorwerpen:
Zonnebril, leesbril, trouwring, fietssleutel en
een groen kinderjasje.
Voor info graag contact opnemen met Rinze,
tel. 231667.
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Familieberichten
Tankber en tige bliid binne wy
mei de berte fan ús famke

Jetske Johanna
Berne op
28 maaie 2010
Hette en Antsje
Elgersma - Kooistra
Kerkstraat 22
8754 CS Makkum

it is echt wier,
dit lytse famke is 30 jier!

Jongen gewond na ongeval
Folsgare – De politie heeft donderdagmiddag
een onderzoek ingesteld naar een ongeval op de
Monumentenwei. De 17-jarige jongen uit Makkum
was om onbekende reden met zijn bromfiets tegen
de rechterkant van een personenauto aangereden,
waarbij hij ten val kwam. Hij werd met rugklachten per ambulance naar het ziekenhuis in
Sneek gebracht. De inzittende van de auto kwamen
met de schrik vrij.

Expositie Allingastate
Allingawier – Tot en met 18 juli is op landgoed
Allingastate een expositie van werken van schilderes Ytje de Jong. Haar schilderijen hebben een
“tweede” laag. Er is meer dan men ogenschijnlijk
waarneemt; een symbolische soms bijna religieuze
betekenis, alsof je over de rand van de werkelijkheid naar een diepere waarheid kijkt. Met name de
rust en ontroering die haar werk kenmerkt, maken
dat een groeiend publiek haar schilderijen weet
te waarderen. Stillevens zoals die van enkele 17e
eeuwse schilders raken de kern van hetgeen Ytje
de Jong met haar werk wil overbrengen, vooral
geen overdaad maar sereniteit. Zij exposeert ook
regelmatig bij Galerie Paulette Bos en Galerie
Lauswolt. De expositie is dagelijks te bezichtigen
tussen 10.00 en 17.00 uur, op maandag is het
landgoed gesloten.
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Kinderen ontwerpen nieuw verkeersbord in Kimswerd
Kimswerd - Donderdag 27 mei j.l. is in
Kimswerd een nieuw verkeersbord geplaatst.
Een echte motoragent van Politie Fryslân heeft het
verkeer stopgezet en samen met winnares Noa van
der Veen het verkeersbord onthuld. De kinderen
uit Kimswerd steken dagelijks de drukke weg over
die door het dorp loopt wat soms tot gevaarlijke
situaties leidt. De maximum snelheid in Kimswerd is 30 km, maar er wordt regelmatig veel
harder gereden. Oversteken bij het enige zebrapad geeft niet altijd de zekerheid dat een kind
ook veilig kan oversteken.

(eigen foto)

* Een motoragent van Politie Fryslân tilt winnares
Noa van der Veen op voor de onthulling van ‘haar’
verkeersbord in Kimswerd. Leerlingen van OBS
‘De Marnewier kijken vol verwachting toe.

De kinderen van OBS ‘De Marnewier’ hebben
tekeningen gemaakt voor een nieuw verkeersbord.
De ouders mochten uit alle ontwerpen hun favoriet
kiezen. Het verkeersbord gemaakt door de zesjarige Noa van der Veen is als écht verkeersbord
gemaakt, officieel goedgekeurd en nu geplaatst.
De kinderen en de ouders uit Kimswerd hopen
dat door dit opvallende nieuwe verkeersbord het
verkeer langzamer gaat rijden en de kinderen
veilig kunnen oversteken!

Jildau Prins de jongerenwerker voor Wûnseradiel

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

Witmarsum - De nieuwe jongerenwerker van
de gemeente wil zich graag voorstellen aan de
inwoners van de gemeente. Ze is heel enthousiast
en wil de jongeren graag bij staan in het op een
plezierige manier van zijn of haar vrije tijd door
brengen. Veel jeugd heeft geen probleem met de
vrije tijd besteding. Toch zijn er ook jongeren,
die wel iets meer willen. De jeugd kan heel goed
zelf initiatieven nemen. Kijk maar naar de keten
en jeugdsozen die overal in kleine dorpen staan
en waar de jeugd een deel van de vrije tijd door
brengt. Ze zien er over het algemeen keurig uit
en er is wel degelijk een structuur. In Witmarsum
en Makkum heeft jaren een jeugdsoos gedraaid.
Dit is ooit ontstaan door initiatieven van de jongeren zelf. Helaas zijn beide gesloten bij gebrek
aan een bestuur. Jildau probeert nu samen met de
jeugd ouderen te vinden die een bestuursfunctie
ambiëren. Zonder bestuur kan een soos niet draaien.
In het MFC te Makkum is ruimte gecreëerd, dus
een plaats voor de soos is er. In Witmarsum is het
iets gecompliceerder. Er is ook een groep jongeren
die graag een skate baan wil. De jongerenwerken
kijkt naar de mogelijkheden hier voor. Het initiatief ligt bij de jongeren en Jildau ondersteunt bij

de contacten met gemeente etc. Naast deze zaken
wordt er ook voorlichting gegeven over verschillende dingen. Jildau is vaak ’s avonds op stap om
in contact met de jeugd te komen in de jeugdsozen, keten en op straat. Overdag is de jeugd op
school en zul je ze niet aantreffen op straat. Met
het leggen van deze contacten hoopt ze er achter
te komen wat de jeugd graag wil en met welke
vragen ze rond lopen. Er is een initiatief om op
sportief gebied iets te organiseren met voetbal of
kaatsten waarbij de verschillende keten en sozen
de strijd met elkaar aan kunnen gaan. Voor jongeren maar ook voor ouders is er een mail adres
en dit is j.prins@timpaanwelzijn.nl Ook heeft
Jildau een hyves pagina. Jongerenwûnseradiel
Een jongerenwerker moet van vele markten thuis
zijn. Het gaat niet alleen om het bemiddeling
tussen jongeren, omwonenden en politie wanneer
er overlast is. Vaak genoeg komt het voor dat een
jongerenwerker praktische zaken ondersteunt.
Samen met de vrijwilligers buigt de jongerenwerker zich bijvoorbeeld over de vraag of het
bestuur als stichting of vereniging zelfstandig
verder kan gaan.

* 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

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 zaterdagavond 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.
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Tweehonderd en vijftig Judoka’s op kaboutertoernooi
streden om de prijzen

(eigen foto)

Witmarsum – In Witmarsum is het het jaarlijks
Kaboutertoernooi georganiseerd. Dit is een toernooi voor judoka’s van 11 jaar en jonger. Het
unieke van dit toernooi, georganiseerd door Judo
Witmarsum is dat de judoka’s worden ingedeeld
aan de hand van het zogenaamde BTW systeem.
B, voor de beginnende judoka, de T staat voor de
tussenklasse judoka, de W verwijst naar de wedstrijdjudoka. Natuurlijk wordt er ook gekeken
naar de leeftijd, gewicht en graduatie.

-48 kg, geb. 1999/2000
1e Armando Zwart
2e Sasker Yntema
3e Rens van der Kooij

Bijna 250 judoka’s streden in vier pouletijden
om de te verdelen prijzen. Scheidsrechters van
de Judo Bond Nederland hebben de wedstrijden
in goede banen weten te leiden. Van Judo
Witmarsum wisten een groot aantal judoka’s in de
prijzen te vallen. Een goede opsteken voor de
jeugdige judoka’s.

-37 kg, geb. 1999/2000
1e Bjorn Kieftenburg
3e Brett Kieftenburg

-38 kg, geb. 2000,
1e prijs Luke van Palmhoven
-31 kg, geb. 2000
1e prijs, Samir van der Wal
-32 kg, geb. 2001/2002,
1e Senah Oostenveld
-27 kg, geb.2002/2003
2e prijs, Eva van der Kooij
-42 kg, geb. 1999
1e Anne Tolsma

-35 kg, geb. 2002
1e Wybren Walinga
-23 kg, geb. 2004/2005
1e Anne van der Kooij

Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P E RS OONLI JKE S E RV I CE
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

-36 kg, geb. 2001
2e Cornelis Tymstra
-38 kg, geb. 2000/2001
2e Leon Rinia
- 45 kg, geb. 2001
2e Nathanaël Hoekstra
Aan het einde van de dag werden de wisselbekers
uitgereikt. Aan het begin van de dag konden de
coaches 10 judoka’s aanmelden waarvan zij dachten
dat die in de prijzen gingen vallen. Hiermee konden punten worden verdient waarna de wisselbekers werden uitgereikt. Judo Witmarsum wist
dit jaar als tweede in het klassement te eindigen.
Een goed resultaat. Foto’s van alle prijs winnaars
op onze website, www.judowitmarsum.nl

Nico Morien v.o.f.

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

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

De Waardruiters
Cornwerd - Het afgelopen weekend was er een
kringwedstrijd van de afdeling ‘Tusken Wad en
Klif’ in Franeker, zaterdag 5 juni waren eerst de
pony’s aan de beurt. Gerbrich Bosma startte met
Silverstone in de klasse L2 - B-pony’s, eerste
proef 186 punten en een 3e prijs en de tweede
proef 187 punten en een 2e prijs. Ook in de L2
maar voor D/E -pony’s startte Daphne de Vries
met Fallingasate Dewi, eerste proef 190 punten

Blanksma

en de tweede proef 191 punten, beiden goed
voor een 1e prijs. Op zondag 6 juni startten de
paarden, in de klasse B dressuur kwam Ellen
Reekers met Zoe Sijgje aan de start, eerste proef
183 punten, Nadia den Hollander startte met
Sanne, ook 183 punten in de eerste proef en voor
Marjan Bouma met Leo 186 punten. In klasse
M1-dressuur startte Maaik Tolsma met Toscar,
181 punten en een 6e prijs.

REPARATIE
AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars
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Arum en Witmarsum heersen bij schoolkaatsen

(eigen foto)

* Winnaars Arum met juf
Arum - Het was warm en gezellig druk op het
veld in Arum waar de jeugd van de basisscholen
van Wûnseradiel streed om een plek in de finale
op Sonnenborgh in Leeuwarden. Bij zowel de
jongens als de meisjes waren het de scholen uit
Arum en Witmarsum die het sterkst uit de bus
kwamen. Bij de meisjes werd de Utskoat uit
Witmarsum winnaar. Selma van der Molen,
Anneke Smid en Sjoukje Stuiver kaatsten een
sterke finale tegen Erica Kramer, Froukje
Sinnema en Boukje Cornelisse van de Opslach
uit Arum. Met 5-3 en 6-2 waren zij de sterkste.
Bij de jongens in de A-klasse was Arum de
sterkste. De A’s kaatsten een poule en Arum won
alle drie wedstrijden. Tegen Klaas Pier Folkertsma
en Bauke-Jan Feenstra uit Wûns hadden ze het
zwaar, ze kwamen flink achter te staan maar
knokten zich terug. Van een 5-3 achterstand kwamen ze bij, het werd 5-5 en 6-6 en op die stand
wist Arum de wedstrijd te winnen. Fedde Okkinga
en Johan Hibma wonnen daarmee voor de Opslach
de eerste prijs. De jongens van de Opslach, Arum
en de Salverdaskoalle uit Wûns gaan naar de
finale op Sonnenborgh, bij de meisjes gaan de
Utskoat uit Witmarsum en de Opslach uit Arum
eveneens naar Leeuwarden. In de verliesfinale

bij de meisjes won de Reinbôge uit Tjerkwerd
met Sigrid de Boer, Yvonne Galema en Ilse Galema
van de Opslach 2 met Gabriëlle Akkerman,
Baudien Veldman en Robin Zuidema. De Reinbôge
won met 5-3, 6-2.
In de B-klasse waren de jongens van de Utskoat
uit Witmarsum te sterk voor alles en iedereen. De
jongens hadden best bij de A-klasse mee kunnen
doen. Pieter Kleinjan, Remco Dooper en Pier
Zaagemans wonnen de eerste twee omlopen met
5-0 en 6-0. In de finale waren ze te sterk voor
Schettens, wat tot dan toe erg goed had staan
kaatsen. Reinder van Abbema, Willem van Abbema
en Anton Buwalda verloren de finale met 5-2,
6-6 maar toch een dik verdiende tweede plaats.
In de verliesronde ging de finale tussen It Skûlplak uit Burgwerd met Almar Kramer, Siep Sandstra
en Jelmer Hoekma en De Oerdracht uit Exmorra
met Tsjalling Faber, Gerrit Terluin en Albert
Feenstra. De Oerdracht won de spannende finale
met 5-5, 2-6. Ondanks dat er een aantal scholen
niet meedeed omdat ze op kamp waren, was er
toch een prima opkomst in Arum. In totaal 24
parturen die voor een leuke geslaagde kaatsmiddag zorgden.

Daphne de Vries en Fallingasate DEWI in film!
Cornwerd - Op zaterdag 22 mei ging Daphne de
Vries met haar pony Fallingasate Dewi naar
Ermelo, nu eens niet voor een wedstrijd maar er
vond een castingdag plaats voor pony’s om mee
te mogen doen als figurant in een ponyfilm die
geregiseerd gaat worden door Steven de Jong
(De hel van ‘63, BIT, Snuf de Hond). Een echte
Penny film, Penny’s Shadow. Er waren die dag
566 pony’s met hun baasjes die graag een kans

wilden wagen voor een plekje in de film. Tot
Daphne’s vreugde mochten ze door naar de volgende ronde waar ze met nog 35 anderen over
mochten rijden voor de uiteindelijke 7 edel-figuranten. De verrassing was groot toen Daphne en
Dewi als 4e naar voren geroepen werden! De
opnames gaan plaats vinden in de maanden
augustus en september op Ameland. En in april
2011 komt de film uit in de bioscoop.
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Vijf avonden straatkaatsen Pingjum

Burgerlijke stand
mei 2010
Geboren
Jetske, dv Nanne Leijendekker
& Rianna van Abbema te Witmarsum;
Ilse, dv Klaas S. Koopmans
& Minke E. IJpma te Lollum;
Mirte, dv Fedde J. Cats
& Geertje Feenstra te Pingjum;
Lycke Romalia, dv Johannes N. Stam
& Riekje Lijcklama à Nijeholt te Schraard;
Silke, dv Wiebren Poelstra
& Dirkje Baints te Parrega.
Gehuwd/Partnerschap
Geert Middel te Gouda & Susanne Teunissen
te Veghel;
Harmen de Boer & Wendy H. Hettinga
te Witmarsum;
Remco Gaastra & Carmen L. Lunter
te Witmarsum;
Wiard Altena & Pietsy Poortstra
te Witmarsum;
Rintje de Vries & Vrony de Boer
te Exmorra;
Sipke Hoekstra & Esther R. Burrie te Makkum;
Joep J.M. Bontemps & Amarins Visser
te Nijmegen.
Overleden
Astrid Grootendorst te Witmarsum, 61 jaar,
ev Franciscus J.M. Fens

(eigen foto)

* De winnaars bij de dames, dat ‘pilske is foar my’
Pingjum - Maandag 31 mei j.l. is het straatkaatsen
(met zachte bal) van start gegaan met de jeugd.
De weersomstandigheden waren goed en het
publiek heeft veel spannende partijen gezien. Het
straatkaatsen vindt altijd plaats in juni en duurt 5
avonden. Op de vrijdagavond vinden de finales
plaats. Iedereen mag meedoen en dit jaar was het
straatkaatsen voor het Lanenkaatsten in Harlingen
ingepland. Hierdoor deden ook een aantal Harlingers mee, zodat zij zich alvast konden opwarmen
voor het Lanenkaatsen. In de meeste categorieën
werd in pouleverband gekaatst. De jeugd heeft
op maandag, woensdag en vrijdagavond gekaatst
en de volwassenen op dinsdag, donderdag en
vrijdagavond. De uitslagen zijn:
Jongste jeugd:
1e prijs Arjan Lok en Willem Arensman,
2e prijs Tsjamke de Witte, Gosse Pieter Reitsma
en Anne Minke Postma
3e prijs Lonneke Gerritsma en Mirjam Mollema,

Zaterdag 19 juni
Speldag voor de jeugd uit de regio van 6 t/m 16 jaar
Waar: Hippisch Centrum Boeyenkamp, Cornwerd
Hoe laat: 10:30 uur aanwezig / 16:30 uur vertrek
Kosten: € 11,- incl. consumpties en lunch

verliezersronde:
1e prijs Marianne Reitsma en Lotje Arensman,
2e prijs Esther Mollema en Anna Siemensma.
Oudste jeugd:
1e prijs Rinse Bouke Reitsma en Akke Visser,
2e prijs Joel Kuipers en Leanne van Ballen.
Dames:
1e prijs Marije Brandsma, Sam van Kouwen
en Nadia Cornelisse
2e prijs Marieke de Jong, Lisa de Jong
en Geke Reitsma.
Heren:
1e prijs Igor Kuiper, Andrys Osinga
en Marcel Verduin
2e prijs Eddy Sjollema, Michel Dil
en Edgard Snijders
3e prijs Michel Nesse, Tim Bartels
en Frank van de Wetering.

Meer inform

atie over h

et Alve M

www.boey arren evenement op
enkamp.n
l
www.alve
marren.nl

Geef je voor donderdag 17 juni op via de inschrijflijst op de manege of via boeyenkamp@hetnet.nl, onder vermelding van je naam, leeftijd en telefoonnummer

SPORTIEF EN GEZELLIG IN BEWEGING
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Een zonnige ledenpartij voor de jeugd van “Trye yn ien”

(eigen foto)

Gaast - Afgelopen zaterdag vond voor de jeugd
van kaatsvereniging “Trye yn Ien” Gaast/ Ferwoude
de eerste ledenpartij plaats. De jeugd is alweer
een maand wekelijks op het kaatsveld te vinden
om te trainen en te oefenen door middel van
onderlinge competitie. Tijdens deze “Poieszpartij”
werden hun talenten en getrainde vaardigheden
op de proef gesteld. Dit resulteerde bij zowel de
jongste als de oudere jeugd in spannende partijen!
Bij de jongste jeugd behaalde het duo Dooitzen
de Boer en Tom Stellingwerf veel punten door hun
goede samenwerking en een positieve instelling!
Door goed opslag werk van Tom en sterk perkwerk van Dooitzen vulden ze elkaar goed aan,
wat resulteerde in een prachtige tweede prijs! De
koplopers van de jongste jeugd waren Klaas
Marten de Groot en Ruth Stellingwerf. Zij lieten
zich door niemand uit het veld slaan en wonnen
alle partijen! Zij mochten dan ook als terechte
winnaars de krans en beker in ontvangst nemen.
Bij de oudere jeugd hadden Hielke v.d Gaast,
Jildert Stellingwerf en Gyanne Hiemstra even
tijd nodig om op te warmen. Tijdens de partij

tegen Christiaan Drayer, Christian Koning en
Jeltje de Boer zag het partuur van Hielke v.d Gaast
op tijd in dat er wat aan de opgelopen achterstand gedaan moest worden. Er werd stevige
tegenstand geboden vanuit het partuur van
Christaan Drayer, ondanks dat wist het partuur
van Hielke de partij te winnen met 5-4 6-4. Het
partuur van Jilger Hiemstra, Gerben de Boer en
Maaike de Groot stond van af het begin van de
middag stevig in de kaatsschoenen. Dit bezorgde
hen een finale plaats, waarin zij het op moesten
nemen tegen het partuur van Hielke v.d Gaast.
De finale werd een nek aan nek race en dus ontzettend spannend! Er werden grote kaatsen
gemaakt en geregeld een balletje voorbij de
bovenlijn geslagen door Jilger Hiemstra. Zijn
partuur won uiteindelijk met 6-5 6-4 van het
partuur van Hielke v.d Gaast en mochten met de
krans om de nek naar huis.
Al met al een zeer geslaagde middag die mogelijk werd gemaakt door de opbrengst van de
Poiesz actie en met de ingrediënten zon, enthousiaste kaatsers en vrijwilligers in een succes
resulteerde.

Horeca- en Bedrijfskaatspartij Makkum + Ned-Japan!!
Makkum - Kaatsvereniging Makkum maakt
bekend dat op zaterdag 19 juni as. Het traditionele
Horeca- en Bedrijfskaatsen plaatsvindt op “Keatslân
De Seize” aan de Klipperstraat te Makkum. Het
betreft Bedrijfskaatsen met verliezersronde,
waarbij minimaal één persoon op de loonlijst
staat van het bedrijf waarvoor men uitkomt.
Lidmaatschap van de KV Makkum is niet verplicht. Ieder bedrijf mag met één of meerdere
parturen deelnemen aan deze kaatspartij. De
aanvangstijd van de wedstrijd is om 11.00 uur.

De loting is op vrijdag 18 juni om 20.00 uur in
de kantine van de KVM. U kunt zich voor deze
partij opgeven bij het secretariaat: Strânwei 17 ,
Makkum, tel: 0515-231377 of e-mail: ayc@planet.nl De prijzen, bestaande uit waardebonnen
en een plaquette voor het bedrijf, worden aangeboden door sponsor Inprotech B.V. te Makkum.
’s Middags wordt deze partij onderbroken zodat
er gekeken kan worden naar de voetbalwedstrijd
Nederland tegen Japan in de kaatskantine!!
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PSV de Halsbânruters
Pingjum - Krista Koomen ging met Vito v.d Terpen
naar Oosterwolde op zondag 30 mei en deed daar
goede zaaken. In de 1e proef in de klasse L1 won
zij met 201 punten de 2e prijs en in de 2e proef de
3e prijs met 185 punten samen 3 winstpunten.
Zaterdag 5 juni ging Krista naar Oranjewoud op
daar haar geluk te beproeven. In de 1e proef reed
zij de mooie score van 199 punten bijeen en in de
2e proef 196 punten samen 4 winstpunten. Door
deze prachtige punten werd zij dagwinnaar in de
klasse L1 en kreeg een prachtige statiedeken en een
extra geldprijs.
Ook Louise Nieuwenhuis ging naar Oranjewoud
met Sieuwk fan Lutke Peinjum. In de 1e proef van
de klasse M1 reed zij 180 punten en in de 2e proef
182 punten en de 5e prijs samen weer 2 winstpunten.
Ook Bobbie Ydema ging naar Oranjewoud met
Artist. In de 1e proef klasse L2 reed zij 200 punten
bij elkaar goed voor de 2e prijs en in de 2e proef
190 punten samen 3 winstpunten. Ook Bobbie werd

dagwinnaar over beide proeven in de klasse L2.
Wat haar een prachtige statiedeken en een extra
geldbedrag opleverde.
Sanna v.d Heide ging met Teade van Tritsum naar
Franeker en kwam uit in de klasse B. In de 1e proef
won zij de 4e prijs met 189 punten en in de 2e proef
de 1e prijs met 196 punten samen 3 winstpunten.
Bij de pony’s ging Harmen Heslinga naar Franeker
met Kevin. In het B springen cat.B won hij de 1e
prijs en in de B dressuur behaalde hij een winstpunt
met 180 punten. Ook Emmy Kroeger ging naar
Franeker met pony Michael. In de 1e proef klasse
B was de score 187 punten en in de 2e proef 181
punten samen 2 winstpunten.
Sanne Snijders ging met Merlijn naar Zwaagwesteinde om daar uit te komen in de klasse M1.cat.D.
In de 1e proef won zij de 1e prijs met 182 punten
en in de 2e proef ook de 1e prijs met 181 punten
samen goed voor 2 winstpunten.

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

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

Antonius Ziekenhuis opent Niersteencentrum in Friesland
Sneek - Hoewel de officiële opening gepland staat
voor september van dit jaar, start het Antonius
Ziekenhuis per direct met een niersteencentrum in
Sneek. Hiermee voorziet het in een groeiende zorgbehoefte binnen noordwest Nederland. Centrale
plaats binnen het niersteencentrum wordt ingenomen
door een ultramoderne niersteenvergruizer. “Het is
de Rolls-Royce onder de niersteenvergruizers”, aldus
uroloog dr. Erik Roos. “Dankzij deze geavanceerde
aanwinst kunnen we nierstenen veel effectiever in
beeld brengen én bestrijden. En dat heeft weer zijn
effect op de snelheid waarmee patiënten voortaan
geholpen kunnen worden. “Dat is wel zo prettig,
omdat rondlopen met een niersteen echt een pijnlijke
aangelegenheid kan zijn.”
Nauwkeuriger
De nieuwe vergruizer is niet alleen op elk gewenst
moment inzetbaar, ook de gebruikte techniek is op
een moderne leest geschoeid. Roos: “De nieuwe
vergruizer brengt nierstenen in beeld met behulp van
echosignalen. Omdat deze geluidsgolven volstrekt
onschadelijk zijn, kunnen we de nierstenen tijdens
de behandeling continu en dus nauwkeuriger in beeld
brengen. Doordat de nieuwe vergruizer gebruik
maakt van krachtiger energieoverdracht, en er daarnaast een veel kleiner brandpunt is, kunnen we de
niersteen veel gerichter bestrijden.”
Voorbereiding
Met de aanschaf van deze vergruizer gaat een langgekoesterde wens van de Sneker uroloog in vervulling. “Deze investering stond al jaren op het verlanglijstje, maar zo’n kostbaar apparaat bestel je
natuurlijk niet zomaar. Daar gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf.” Daarmee doelt Roos onder
meer op overleg met de zogeheten A7-ziekenhuizen
in Drachten en Heerenveen. “Als samenwerkende
urologen hebben we duidelijke afspraken gemaakt
over het regionaal behandelen van niersteenpatiënten.”
Op elk gewenst moment behandelen
Niet alleen in organisatorische zin was het alle hens
aan dek, ook bouwkundig moesten er vooraf forse
aanpassingen worden gedaan. “De polikliniek
Urologie is uitgebreid en geschikt gemaakt voor

deze niersteenbehandeling”, licht Erik Roos toe.
Tegelijkertijd zijn zowel urologen als medewerkers
van de afdeling Radiologie getraind om de vergruizer
te kunnen bedienen. “Zodoende kunnen we in principe op elk moment patiënten behandelen.” De
voorbereiding vergde veel organisatievermogen en
energie, maar dat is het dubbel en dwars waard
geweest, meent de uroloog. Dankzij de nieuwe
vergruizer kan het Antonius Ziekenhuis uitgroeien
tot hét Niersteencentrum van noordwest Nederland.”
Voorlichting en informatie via nieuwe website:
www.niersteencentrum.nl
Tegelijk met de in gebruik name van de nieuwe vergruizer gaat ook de website www.niersteencentrum.nl
de lucht in. Patiënten en huisartsen kunnen daarop
informatie en voorlichting vinden over de niersteenbehandeling in het niersteencentrum in het Antonius
Ziekenhuis. Ook voor urologen komt er op de website een afspraken module om patiënten direct voor
behandeling op de niersteenvergruizer aan te melden. Er hoeven dan geen foto’s meer verzonden te
worden omdat behandelaars direct op de website
kunnen aangeven waar de te vergruizen steen zich
bevindt. Daarnaast zal de website informatie tonen
over profylaxe, life-style adviezen, en eventuele
zelf te nemen maatregelen bij niersteen aanvallen.
Achtergrondinformatie over nierstenen
Urine kan extra veel afvalstoffen bevatten waardoor zich kleine kristallen vormen. Wanneer deze
kristallen achterblijven in de nieren, kunnen nierstenen ontstaan. Kleine steentjes worden vaak
spontaan uitgeplast, maar als de steen te groot is,
lukt dat niet meer. Soms schiet de niersteen in de
urineleider en blijft daar steken. De urine kan de
steen niet makkelijk passeren waardoor stuwing
ontstaat. Dit gaat gepaard met veel pijn. Nierstenen
werden in het verleden meestal operatief verwijderd, maar tegenwoordig wordt vaak gekozen voor
de (minder ingrijpende) vergruizingstechniek.
Eerst wordt de steen viaröntgendoorlichting of
echografie in beeld gebracht, waarna deze met
behulp van schokgolven wordt verpulverd. Nadat
de niersteen uiteen is gevallen, plast de patiënt het
gruis weer uit.

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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Wist u dat...
* Wiepie Terpstra en Corrie Koornstra tijdens de
jaarlijkse ledenvergadering hedenavond van de
Koninginnevereniging Makkum na respectievelijk 10- en 16 jaar het bestuur gaan verlaten?
* Het zaterdag 12 juni Open Huis is bij Inprotech
op de Houtmolen 3a in Makkum, u bent welkom
tussen 10.00 - 15.00 uur
* Het sponsorgeld tijdens de Step Elfstedentocht
voor een speciale schommel voor It Mearke bijeen gebracht is door het ophangen van speciaal
hiervoor gemaakte posters.
* Dit initiatief een gevolg is van de eerste Step
Elfstedentocht, waarbij ook geld bijeen gebracht
is voor It Mearke, het geld reeds besteed is.
* Samen Oranje kijken in het MFC maandag 14
juni en zaterdag 19 juni kijken we samen naar
de wedstrijden van Oranje in het MFC. Er is
een groot scherm en met de Zuid Afrikaanse
hapjes van Koert komt de stemming er goed in.
* Voor de kleintjes die nog is er zaterdag 19 juni
een springkussen, met toezicht!
* Er op dit moment nog geen verslag is ontvangen
van de 8e editie sloepenrace ‘Slag om Makkum’
* Butterfly speelt dd.19-06-2010, in de feesttent
(loods Attema) Skuzum / Piaam.

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.

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

Scholen uit Wûnseradiel strijden in Waterpark
“Mounewetter” om wisselbeker

TE KOOP

1e jaars schoolboeken, opleiding verzorgende IG,
tel. 0515-232109
Spinnewiel € 50.-; Oude Singer naaimachine € 50.-;
3 Spiegels in fraai bewerkte houden lijst v.a. € 50.-;
Wit Rotan ameublement € 50.-; Keukeninventaris
compleet, restant breiwel en haakgaren, blankhouten buffetkast pr.n.o.t., tel. 0515-231916 /
06-40155016
Tourcaravan Hobby Prestige nieuwe luifel bj. 1985
t.e.a.b., tel. 0515-231705
“Hawk” fietsrek voor 2 fietsen, past op trekhaak
t.e.a.b., tel.0515-231944
Konijnenhok, l. ± 1 m., vochtwerend hout met
een aluminium la, er zit groene dakbedekking op
€ 40.-, tel. 06-11402208
Fax apparaat € 200.-; Snorfiets € 200.-; Elektrische
Gitaar € 200.-, tel. 0515-336605
Wasmachine Zanussi z.g.a.n., smal model bovenlader 1200 toeren € 75.-, tel. 06-19876628
AANGEBODEN

Klusjesman voor o.a. tuinwerkzaamheden, tegelwerk keuken en badkamer, laminaatvloeren, tel.
06-19876628
PER DIRECT AF TE HALEN

Twee jonge poesjes (7 weken oud), een is grijs
met rood, de andere zwart, tel. 0515-336899

Witmarsum - Onder grote belangstelling werd
op donderdagavond 27 mei in Waterpark “Mounewetter” de jaarlijkse scholenestafette gehouden.
Aangemoedigd door het publiek streden 5 scholen
tegen elkaar. “De Finne” uit Ferwoude kwam met
1 team langs, uit Arum kwamen 3 teams; 2 teams
van “De Hoekstien” en 1 team van “De Opslach”.
“De Bonkelder“ uit Witmarsum kwam met 3 teams
aanzetten en van “De Utskoat” hadden zich 2 teams
opgegeven. Elk team bestond uit 6 leerlingen met
een gezamenlijke maximale leeftijd van 65 jaar.
Iedere leerling mocht 2 banen zwemmen en de
laatste leerling getooid met hoed werd, zittende
op een mat, voortgeduwd naar de overkant door
de 5 andere leerlingen.

Na een spannende strijd werd de grote winnaar
uit de 3 poules het team van “De Opslach” uit
Arum. Zij ontvingen uit handen van penningmeester Harry Kuipers de wisselbeker. De winnende zwemploeg bestond uit Rjimke Bottema,
Tjesse Bottema, Lyan de Jong, Erica Kramer,
Baudien Veldman en Kim Zijlstra. De 2e prijs ging
naar team 2 van “De Utskoat” en de 3e prijs was
voor het eerste team van “De Utskoat”. De winnaars
van de 1e t/m de 3e prijs kregen medailles overhandigd. De overige deelnemende scholen kregen
elk een beker uitgereikt en voor de resterende
deelnemers waren er herinneringsvaantjes en alle
kinderen kregen wat lekkers. Foto’s van de estafette staan op www.zwembadmounewetter.com.

GEZOCHT

Lief baasje voor gratis mooie blauwe parkiet.
Eventueel incl. mooie kooi compleet met toebehoren € 20.-, tel. 0515-233140
Lieve baasjes voor onze jonge poesje, tel. 0517532161
Gepensioneerde tuinliefhebber, die 1 x per week
onze tuin wil onderhouden. Vergoeding in overleg,
tel. 0515-232023
Peuterspeelzaal Pingjum is op zoek naar nieuwe
peuters. Er zijn nog plaatsen vrij. De speelzaal is
open op maandag– woensdag- en vrijdagochtend
(8.30-11.30 uur), tel. 0515-232334 of 06-15696217
VERLOREN

Ben op 1 juni bij of in de Jumbo in Makkum mijn
goudkleurig dameshorloge verloren, dit horloge
heeft voor mij zeer veel emotionele waarde, tel.
0515-230400
Zondagavond 30 mei ben ik tijdens een wandeling
kriskas door Makkum en over de zeedijk mijn armband van het merk Boccia verloren. Het heeft
afwisselend zilverkleurige glanzende en matte
schakels. Dit sieraad is van grote emotionele waarde
voor mij dus een beloning voor de eerlijke vinder!
tel. 06-52715233

Het geheim van de simmerjûnkuierkes
Pingjum/Kimswerd - Wanneer je meedoet aan
een simmerjûnkuierke, ontdek je na verloop van
tijd, zonder dat je er bij stil staat, het geheim van
dit fenomeen. Het is het ongedwongen samen er
op uit trekken zonder belemmeringen, beslommeringen en zorgen van alledag. Je wandelt wat,
luistert naar een verhaal, neemt de omgeving
waarin je wandelt in je op, kletst wat met zomaar
een onbekende en komt zonder moeite weer met
een opgeruimd hoofd en gemoed, aan, daar waar
je begonnen bent. Rijker dan je bent begonnen,
zonder dat er een euro aan te pas is gekomen.
Zo was het ook op woensdag 2 juni, toen Willem
aan de zij van Grutte Pier begon met een verhaal
over deze legendarische figuur, de kerk en nog
wat bijzonderheden, welke je in Kimswerd kan
tegenkomen. De deelnemers sloten zich geleidelijk bij de groep aan en om zeven uur werd de
pas erin gezet. De “snellen” liepen met rondleider Sieger voorop en de iets minder getrainden
hielden Willem gezelschap. Via het fietspad van
Kimswerd naar Arum ging het met de wind en
het zonnetje in de rug naar de Pingjumerweg,
alwaar de z.g. Brakke Piip het eerste punt was

om even over het landschap te kijken, met een
verhaal, dat zowel door Sieger als door Willem op
hun eigen wijze werd verteld. Na dit intermezzo
trok de stoet van 66 deelnemers in twee groepen de
z.g. Pingjumer Gulden Halsband op in westelijke
richting, om bij het TeVoet bruggetje de tweede
stop te houden. Er werden veel foto’s gemaakt
en toen de groep weer verder trok was het verschil tussen groep Sieger en groep Willem zo’n
halve kilometer. Sieger voelde zich hierdoor niet
opgejaagd en dat kwam ook de rust van het
vertellen ten goede. Bij buurtschap De Blokken,
waar ooit een z.g. “Blokhuis” moet hebben gestaan,
werd voor de laatste keer halt gehouden, omdat
hier het restant van de voormalige Marneslenk
heel duidelijk is te aanschouwen.
Van De Blokken liep de groep via Dijksterburen
en het bos(je) van Kimswerd weer naar het dorp
om daar in Herberg De Greate Pier nog even na
te babbelen en afspraken te maken voor 7 juli,
als de simmerjûnkuier vanuit Witmarsum start.
Weer om 19 uur en hopelijk weer met net zulk
mooi weer als de kuier van Kimswerd. De route
op 7 juli? Da’s nog een verrassing.

