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Francine Oomen in de strandbibliotheek van Makkum
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 - Daar zat ze dan zo maar, onder de
parasol, aan de picknicktafel van de strandbieb,
omringd door zo’n 75 fans. Allemaal meiden, geen
jongen te bekennen, behalve hier en daar een klein
broertje die mee moest, of een fotograferende
vader. Francine nam alle tijd om de meegebrachte
boeken te signeren en babbelde ontspannen met
haar fans. De nieuwe exemplaren, beschikbaar
gesteld door de plaatselijke boekhandel, waren
in een mum van tijd helemaal uitverkocht.
Francine deed een quiz om de kennis te testen

van de lezers en de snelste meiden kregen een
poster of boek. Ze vertelde ook een primeur: er
komt binnenkort een tv-serie over “hoe overleef
ik de brugklas”. Momenteel is ze druk bezig met
een musical, en omdat ze in Makkum was en
Fries hoorde spreken, overweegt ze nu om het
boek “hoe overleef ik Friesland” te schrijven!
We zijn heel benieuwd! Een geweldig begin van
de vakantie, even babbelen met je favoriete
schrijfster op een zonovergoten strand, een hele
geslaagde actie van de bibliotheek!

‘It Dûkte Aike’ jout de stok oer oan ‘yn’e Bocht’ nei 30 jier!
Makkum - Al 30 jier fersoarget freonenploech
‘It Dûkte Aike’ it karmasterjen op de haadklasse
partij op de sneon fan de Makkumer Merke. Nei
in lange tradysje fan 30 jier komt no in ein. ‘It
Dûkte Aike’ bestiet út sa’n 11 man dy’t al fanôf
1972 meiinoar yn it aisykersseizoen ien dei mei
elkoar in dei te aaisykjen gean. Oerdei aaisykje
en nei de tiid meiinoar ite en wat drinke.
De foarsitter fan keatsferiening Makkum doedestiids, Albert Sieswerda, hat dizze freonenploech
benadere foar dizze klus. Bij it karmasterjen wurdt
in spesjale stok brûkt. De punt fan de stok is makke
fan ierdewurk fan ‘Koninklijke Tichelaar Makkum’.
It skilderwurk op dy punt is fersoarge troch Watse
Roarda en Piet Stam. Dy karmasterstok is oan-

bean bij it 100 jierich bestean fan KV Makkum
yn 1992. De beskildering fan de oare stokken is
makke bij it 25 jierich bestean fan ‘It Dûkte Aike’
sels. Nei 30 jjier haldt ‘It Dûkte Aike’ op mei
dizze tradysje. Tiid fan wat oars! De spesjale
karmaster stokken meie hingje bliuwe yn de keatskantine fan KV Makkum, mar bliuwe eigendom
fan ‘It Dûkte Aike’. Net allinich it karmasterjen
dogge se op dy dei, mar ek de kransen wurde troch
harren fersoarge. It binne hiele bysûndere kransen,
mei in aike ûnder oan de kranse. Arend Poog hie
de ear om foar de lêste kear mei in lyts hammerslachje in dûkje yn de trije aikes te meitsjen.

Makkum, Zwanenbalg 25

Zeer luxe, vrijst. Vissersvilla (recreatie) direct aan
vaarwater, o.a. vergroot terras Z, sauna, aanlegsteiger,
deels uitzicht IJsselmeer, 484 m² eigen grond.

Vraagprijs € 345.000,- k.k.

Freonenploech ‘It Dûkte Aike’ tige tank foar 30
jier karmasterjen foar KV Makkum! Bêst genoch!!

Mededeling
De Makkumer Belboei verschijnt zoals u
gemerkt kunt hebben deze week een dag later.

Volgende week woensdag 28 juli zal de MB
niet in Arum verschijnen.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten
zondag 25 juli

Agenda
vrijdag 23 juli
Makkum – Openbare Bibliotheek 10.00 uur
St. SeniorWeb voorlichting 50-plussers computerlessen
voor ouderen

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser
R.K. kerk 9.30 uur pastor S. Draisma

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

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. J. de Vries, Zwolle

Arum – Feesttent 20.00 uur TSA-presenteert
Rockkomedie “Reade Wyn”, jubileum uitvoering

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur zr. B. Bosscha-Stapensae

zondag 25 juli

Recreatiedienst Holle Poarte aanvang 9.30 uur ingang piramide, Dhr. J. Roode, m.m.v. S. Bijma / O. de Boer

Makkum – Strandbibliotheek Zandkasteel bouwen,
vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

woensdag 28 juli

Huisartsen Wûnseradiel

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
doktersassistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in
het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.
(via de ingang Spoedeisende Hulp(SEH).
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 Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30
uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
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
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Wij zijn heel blij en dankbaar met de geboorte
van onze lieve dochter en mijn zusje

Zara
14 juli 2010
13.58 uur
2660 gram
49 cm
Sneek
Martin, Catalina en Daniël
Smid-Arbeláez
Menziessingel 5
8754 LD Makkum

Na 50 jaar energiek,
lief, zorgzaam en uniek.
Na jaren feesten en werken,
aan deze Abraham nog niks te merken.
Gefeliciteerd van iedereen

Ogen als sterretjes,
een mensje heel klein.
Wat zijn wij gelukkig,
jouw papa en mama te zijn!
Dolgelukkig zijn wij
met de geboorte van onze zoon

Dylano
Hij is geboren op 5 juli 2010
Hij is 52 cm en weegt 3285 gram
Mark Westra en Jitske Brouwer
Lonjéflat 12, 8701 DG Bolsward
Wil je de luier komen ruiken?
Graag eerst even de telefoon gebruiken.

Na 10 jaar huwelijk
in bloeiende liefde geboren

Philip Dante
&
Sophie Florence
6 juli 2010
Arne & Natalie Postma
Ellen Myrthe & Luca Armin
De Greiden 4, 8754 KG Makkum
tel. 0515-856474

Makkum – Centrum dorp van 18.00-21.00 uur
Braderie en gezelligheidsmarkt met kinderrommelmarkt
Makkum – Strandbibliotheek Vriendschapsbandjes
maken, vanaf 6 jaar, aanvang 14.00 uur

Uit eigen regio
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities.
Er 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.
Allingawier – Expokerkje tentoonstelling Pur Sang
13.00-17.00 uur, 24, 25 juli; 7, 8, 21, 22 aug. www.
antjevanderwerfpursang.nl
Makkum – Tsjerkepaad van 3 juli tot en met 11 september zijn de kerk in Piaam en de Van Doniakerk in
Makkum elke zaterdag open van 13.30 uur tot 17.00
uur. In Makkum wordt tijdens de openingstelling het
orgel bespeeld. In Parrega, Hieslum en Dedgum zijn
op 24, 31 juli en 7 en 14 augustus de kerken ook
geopend van 13.00 tot 17.00 uur
Makkum – Rondvaarten elke dinsdag en donderdag
14.00-16.00 uur, vertrek Turfmarkt. Info/opgave via
Stichting “it Preamke” tel. 0515-232222
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 – Mineraalboerderij De Cirkel heeft een
prachtige stenen expositie en verkoop van edelstenen
en diversen. Winkel is geopend op donderdagmiddag,
vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur in de maanden
juni en juli op zaterdagmiddag van 13.00-17.00 uur.
En elke laatste woensdagavond van de maand van
19.00-21.00 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 10.00-17.00 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
Workum – Tot 15 augustus expositie aquarellen van Gerrit
Altena (Makkum) in Nij Mariënacker 1, dagelijks geopend
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Ingezonden
Van de week vernam ik dat de bank die mede
door mijn toedoen extra bij de Leugenbolle is
geplaatst, bij de Súderséwei is weggehaald. Dat
was mijn bedoeling nou ook weer niet. Dit
gemeentelijk gedrag heeft veel weg van het verplaatsen van de brievenbussen. En wie worden
daar de dupe van? Juist ja de bejaarden die de
Rondweg nog proberen te ronden cq nog willen
tonen hoe vitaal ze nog zijn, maar nu kunnen ze
onderweg niet meer uitrusten. Als de gemeente
zo krap bij kas zit, waarom maken ze van de
planken van dat konijnhok bij de sluis geen zitbank? Het had voor het zelfde geld gekund.
Willem Draisma, Makkum.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Vandalisme
Makkum - In de nacht van zaterdag op zondag
(17-18 juli) zijn onbekenden op ons erf geweest.
Zij hebben o.a. de Friese wimpel en de tijdstok van
de zonnewijzer gestolen. De tijdstok bestaat uit een
grijs geschilderde buis van ruim 2 meter lang op en
houten voet waarin vier stelschroeven zitten. Wij
verzoeken iedereen die iets over de daders weet of
de ontvreemde spullen gezien heeft contact met ons
op te nemen.
Wiebe en Cobi Tilstra,
Kerkeburen 18, Makkum. tel. 0515 232103

Vernielers aangehouden
Makkum – De politie heeft zaterdagavond in de
Kerkstraat een 19-jarige inwoner van Makkum en
een 21-jarige inwoner van Wons aangehouden op
verdenking van vernieling. De mannen wilden met
nog drie anderen gaan eten bij een restaurant in de
straat. Er was echter geen plaats meer. De groep werd
vervelend en twee van hen namen een vlag met
stok mee. Op aanwijzing van een getuige konden
de agenten de twee vernielers aanhouden. Na verhoor werd tegen de twee proces-verbaal opgemaakt.
Vervolgens mocht het duo het bureau weer verlaten.

Friesche Vlag Kwarkyoghurt, 1 liter..................................1.69
Everyday Douchegel, 400 ml......................................99 cent
Papieren Zakdoekjes, 18x10 pakjes...................................1.15
Fleuril Vloeibaar, 1.5 liter...................................nu 1/2

Almhof Vruchtenkwark, 500 gram....................................1.39
Elzasser Cervelaatworst..........per pakje 25

cent korting

Aanbiedingen geldig van do. 22/7 t.e.m. wo. 28/7

Rundvleesvoordeel

Lendelappen
100 gram
Profiteer van 22 t/m 24 juli
van dit smakelijke voordeel

prijs

Varkensvleesvoordeel

Boeren Baconsteak
4 halen = 3 betalen
Vleeswarencombi

Katenspek +
100 gram Rosbief
100 gram

Salade van de week

Kartoffel Salade
250 gram
Specialiteit van de week

Kip op stok
100 gram

1,50
4=3
2,69
1,25
1,45

samen

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 22 juli 2010

Wûnseradiel draagt oud materieel over aan Aldfaers Erf

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
Witmarsum - Vorige week heeft de Eerste
Kamer ingestemd met de herindeling van de 5
zuidwesthoek gemeenten. Dit is voor de gemeente Wûnseradiel aanleiding om maar eens flink op
te ruimen. De gemeente heeft nog een oude dieselwals maar vroeger de asfaltwegen mee werden
gewalst. Ook werden met deze wals de kaatsvelden geëgaliseerd. Verder stond op de Potstal
ook nog een oude tonnetjeswagen. Hiermee
werd in vroeger tijd de tonnen met fecaliën uit
de “hûskes” naar het vuilstort gebracht. Dit oude

Eigen foto

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

materieel krijgt een plekje op Aldfaers Erf te
Allingawier. Burgemeester Piersma van Wûnseradiel heeft dit materieel gisteren overgedragen
aan de heer F. Schakel, directeur van de Stichting
Aldfaers Erf. Aldfaers Erf is een unieke museumroute door het landschap van zuidwest Fryslân in
de driehoek Bolsward, Makkum, Workum. Het
vervoer van dit materieel is verzorgd door Anema
& Zn. uit Arum. Zij zetten daarvoor belangeloos
een shovel en de mooiste truck van NoordNederland in.

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

Rockkomedie “Reade Wyn” van Teater Selskip Arum

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

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

AFHAALMENU
voor JULI
Eigen foto

Arum - We gaan terug naar het jaar 1405… In
die tijd werden er nog draken verslagen en landen
veroverd , en gevochten om een “wijf”. Na de
strijd, geniet een ieder van een heerlijk glas rode
wijn. Hoewel... Voor koning Ane zit dat er helaas
niet in. Willen jullie weten hoe zijn raadsman
hem hierin bepraat en hoe een ridder een draak
verslaat?? Kom dan vooral naar de feesttent in Arum,

vrijdag-avond 23 juli, vanaf 20.00 uur. De rockkomedie is geschreven door Lieuwe Tolsma uit
Arum en wordt mede mogelijk gemaakt door
vele sponsors en donateurs. Bovendat zal het dit
jaar een jubileum uitvoering zijn, voor de 10e
keer zal TSA-Arum een prachtig stuk opvoeren..
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de tent voor 10
euro. Tot ziens allemaal in Arum.

 Kipfilet met paprika
in milde saus
 Babi Pangang
 Pisang Goreng
 Witte rijst

2 pers.

 12.50

Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra
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Preamkekonsert “Hallelujah”

Makkum - De muzykferiening “Hallelujah” hat
it muzikale jier 2009/2010 ôfsluten mei in tradisjioneel konsert troch de Makkumer farwetters.
Op de lêste repetysjejûn foar de grutte fakânsje
teagen de drumband en it korps troch de Kromme-

sleat yn de preamkes fan Van der Bles. Dêrnei
ûnder der Horjusbrêge troch nei de nijbouwyk It
Ferset. Goed healwei tsienen leinen de preamkes
wer oan op it Fallaat.

Jaarmarkt Makkum minder groot dan voorgaande jaren

Makkum – Vorige week donderdag was de jaarmarkt in Makkum, de deelname van standhouders
was minder groot dan voorgaande jaren, ook de

Adverteer in de
Makkumer Belboei

publieke belangstelling is wel eens groter geweest.
Veel mensen zijn al met vakantie, maar de gezelligheid was er niet minder om.

Plaatselijk Belang Makkum zoekt vrijwilligers AED
Makkum - Plaatselijk Belang Makkum heeft
de mogelijkheid om een Automatische Externe
Defibrillator te krijgen van de gemeente Wûnseradiel. Een Automatische Externe Defibrillator
(AED) is een apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang kan
helpen (Defibrillatie).Zodra je de AED opent of
aanzet, begint een stem je te vertellen wat je moet
doen. In combinatie met een snelle alarmering van
112 en directe reanimatie kunnen er dus levens
gered worden. Aan het plaatsen van een AED
zitten enkele voorwaarden verbonden. Onder andere
moet de apparatuur in een goed toegankelijke
ruimte komen te hangen en moeten bij de AED tien

waarschuwingsnamen van vrijwilligers hangen,
welke in geval van calamiteit gewaarschuwd
kunnen worden. De Rabobank is zo bereidwillig
geweest om de AED te adopteren. De AED komt
dan ook te hangen in het Rabobank gebouw aan
de Kerkstraat. Plaatselijk Belang Makkum is op
zoek naar vrijwilligers met een EHBO diploma
die bereid zijn hun naam aan de calamiteitenlijst
te verbinden zodat er in Makkum een AED kan
worden geplaatst.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan kunt
u contact opnemen met de voorzitter van Plaatselijk Belang Makkum, Tom Coufreur tel: 0515-231492

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 22 juli 2010

Spoedapotheek voor Sneek
Sneek - De inwoners van Sneek en omgeving
krijgen binnenkort hun eigen spoedapotheek. De
openbare apothekers, apotheekhoudende huisartsen, dokterswacht en het Antonius Ziekenhuis
hebben hiervoor afgelopen week een intentieverklaring getekend. Met de spoedapotheek kunnen
patiënten die in de avond- en nachturen of in het
weekend medicijnen nodig hebben, direct geholpen worden. Hoofd Ziekenhuisapotheek en projectleider Joris Arts: “We zijn ontzettend blij met
deze stap, vooral omdat het voor patiënten die na
een bezoek aan de dokterswacht of Spoedeisende
Hulp medicatie nodig hebben, nu direct geholpen kunnen worden. Nu is het nog zo dat de
apothekers in die niet gangbare uren per toerbeurt dienst hebben. Met enigszins beperkte
openingstijden welteverstaan.” “Het kan dus nu
voorkomen dat iemand die zaterdags ’s ochtends
bij de dokterswacht is geholpen pas later op de
dag zijn medicatie kan halen bij dienstdoende
apotheek. En die zit dan als het tegenzit ook nog
eens in het andere deel van Sneek.” Die situatie
gaat veranderen. Joris Arts: “Mijn verwachting
is dat we per september draaien. De eerste stappen zijn gezet. De intentieverklaring is getekend
en we zijn er al uit waar de spoedapotheek moet
komen: bij het ziekenhuis, dus dicht bij de dokterswacht en de spoedeisende hulp.”

Literêre Skriuwers Rûte en
Literêre Ferhalen Rûte
Makkum – Wandelen of fietsen met een gids
door Makkum en omgeving. De routes voeren
langs diverse plaatsen waar Friese schrijvers en
dichters gewoond en gewerkt hebben of volksverhalen zich afspelen. Donderdag 29 juli wandelen start 13.00 uur, zondag 1 augustus en 15
augustus fietsen start 11.00 uur vanaf de strandbibliotheek. Vooraf aanmelden en betalen bij voorkeur in de strandbibliotheek. Lukt dit niet, dan
eventueel per email: d.helfrich@bswf.nl. Meer
informatie zie: www.stranbibliotheekmakkum.nl
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Stadtship 56 ‘Merrimac’ wordt bediend via iPad

Eigen foto

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

UNIL SMEERMIDDELEN

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

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

Makkum - Een aluminium zeiljacht met een lengte
van ruim 17 meter en een diepgang van 80 centimeter?
Geen probleem voor K&M Yachtbuilders! Deze Stadtship 56 kan dankzij een liftkiel (0,80 – 3,15m),
twee ophaalbare roeren en een bodem van 15 mm
aluminium veilig droogvallen, ondiepe kustwateren
opzoeken en oceanen oversteken. Met een tweekoppige bemanning is dit schip gemakkelijk te zeilen.
De lange waterlijn en waterballast zorgen voor een
comfortabel en snel zeiljacht. Dit is de tweede
Stadtship 56 welke gebouwd wordt door de werf in
Makkum. De eerste Stadtship 56, ‘Oester’, is in 2005
opgeleverd en heeft als inspiratie gediend voor de
eigenaren van de ‘Merrimac’. Aan de buitenkant is
de ‘Merrimac’ gelijk aan de ‘Oester’. Door haar
ongelakte romp is het strakke aluminium goed
zichtbaar. Het dek is in Oyster white geschilderd
met anti-slip op de loopvlakken. De carbon mast is
afkomstig van Hall Spars met een door K&M
gemaakte Park Avenue boom. Het voorzeil is
bevestigd aan een “self tacking“ Hoyt boom.
Veiligheid en functionaliteit is een belangrijk punt
voor de eigenaren. Dat uit zich o.a. in de zeerailing
van 90 cm hoog voorzien van vaste RVS buizen
i.p.v. de gebruikelijke staaldraad. Langs de gehele
opbouw loopt een rail voor de bevestiging van de
lifeline zodat er niet losgekoppeld hoeft te worden
bij het naar voren lopen. De kuip en het stuurhuis
zijn ruim voorzien van handgrepen. De kuip en
kuiprand zijn belegd met teak. Bijzonder is dat dit
schip is voorzien van een helmstok gemaakt van
aluminium en teak en dankzij de uitstekende
balansroeren stuurt zij gelijk als een 37 voeter. De
spiegel is open en op het zwemplateau is voldoende
ruimte voor het plaatsen van een dinghy. Zes zonnepanelen en de antennes staan achterop, op een
speciaal hiervoor aangebracht rek. De waterballast
van 2500 kg zorgt voor 9 graden minder helling, én
een knoop extra snelheid.
De eigenaren hebben voor zonne-energie gekozen
omdat ze vanwege het onderhoud, de ruimte en met
name het lawaai geen generator aan boord willen.
Gevolg daarvan is wel dat er bewust omgegaan
moet worden met elektriciteit. Alle apparaten zijn
dan ook geselecteerd op een laag stroomverbruik.
Niet alleen is er LED verlichting maar ook low power
navigatie displays, Radar, TV en zelfs een wasmachine die van kachelwarmte gebruik maakt. Met
hun achtergrond in software en automatisering hebben de eigenaren aan boord de nodige technische
snufjes geïnstalleerd. De wens om vanuit huis de
vloerverwarming aan boord aan te kunnen zetten
resulteerde in het idee om meerdere elektrische
apparaten op afstand te kunnen bedienen en controleren. Dit werd gerealiseerd door middel van een
browserapplicatie die ook te bedienen is vanaf hun
iPad of iPhone! Na het inloggen op de centrale

server is het een kwestie van de juiste knop aanklikken en de LED verlichting gaat branden, de
windmeter bekeken of de verwarming wordt aangezet. Bijkomend voordeel is dat alle data geregistreerd wordt. Op diezelfde server zijn dus ook
grafieken te vinden van o.a. wind, diepte, buitenen binnen-temperatuur, luchtdruk, hoeveel stroom
er verbruikt wordt en wat de prestaties van het
schip zijn tijdens een regatta. Niet onbelangrijk is
dat het tevens als alarm dient. Het schip ‘weet’ dat
ze voor anker ligt en zal alarm slaan als het anker
opeens gaat krabben. Als de eigenaren niet aan
boord zijn en iemand gaat met het schip varen, dan
worden de eigenaren hiervan via e-mail en SMS op
de hoogte gebracht.
Een binnenhuisarchitect heeft zijn input gegeven
voor het functionele interieur. De eigenaren wilden
een licht en ruim schip, waar ook hun jonge kinderen
zich thuis zullen voelen en zich kunnen vermaken.
Voorin vormt de ronde douchecabine een onderdeel
van het waterdichte schot. Daarachter is de eigenaarshut geplaatst, naast de liftkiel. Aan de andere
zijde van de kiel is een stapelbed geplaatst, zodat er
in ieder geval 4 slaapplaatsen zijn in het meest
comfortabele gedeelte van het schip. De zithoek is
ruim en heeft een eettafel van geanodiseerd aluminium. Aan stuurboord is een heuse loungehoek
gecreëerd. In de heerlijk zachte kussens kan men
van een film genieten op het 32 inch TV scherm dat
verborgen geplaatst is. Achter de zithoek is aan
bakboordzijde de kombuis geplaatst. Daarachter,
onder het stuurhuis, is een technische ruimte gecombineerd met ‘droge’ opslag. Aan stuurboordzijde
bevindt zich een gastenhut en dagtoilet. De wanden
en plafonds zijn crème wit van kleur, de kasten
naturel eiken en de bekleding heeft een warme uitstraling in terracotta. Opvallend element in het
interieur is een zwarte band welke door het hele
interieur loopt, op dezelfde hoogte als het zwarte
Corian aanrechtblad. De band verbindt als het ware
de verschillende gedeeltes van het interieur met
elkaar. Onder de donkere eiken vloer bevindt zich
de comfortabele vloerverwarming die de verwarming van het hele schip verzorgt
Het is mogelijk om vanuit het stuurhuis contact te
houden met de mensen in de kombuis en zithoek
dankzij de open zichtlijnen tussen die delen van het
interieur. Het stuurhuis zelf is voorzien van cardanische banken en drop-down ramen voor optimale
communicatie vanuit het stuurhuis met bemanning
in de kuip. De kaartplotter is bevestigd op een zwenkarm, zodat de schipper deze ook vanuit de kuip
door het raam kan raadplegen. Tijdens de Hiswa te
Water in IJmuiden zal het schip acte de présence
geven op de stand van K&M Yachtbuilders (E-14).
Meer informatie over schip en werf kunt u vinden
op www.kmy.nl.

pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 22 juli 2010

Botterbehoud
met 50 schepen naar Sail
Makkum - De vereniging Botterbehoud (VVB)
besloten om een vloot van vijftig authentieke
zeilende Zuiderzee visserijschepen in te zetten
tijdens Sail Amsterdam 2010. Niet alleen botters,
maar ook aken, spekbakken, jollen en bollen en
nog veel meer monumentale schepen zullen aanwezig zijn.
Monster aan en word donateur
De VVB zet zich in om het visserijcultuurgoed
van Nederland te bewaren en onder de aandacht
van een groot publiek te brengen. Kennismaken
met het leven aan boord van een oud zeilend vissersschip hoort daarbij. Daarom heeft de vereniging
een unieke actie bedacht. Geïnteresseerden kunnen tegen een zeer schappelijke prijs een deel
van Sail vanaf een authentiek vissersschip meemaken. Daarmee worden ze ook donateur van de
vereniging en ontvangen zij tot het eind van dit
jaar het verenigingsblad de Tagrijn. Aanmonsteren kan tot 14 augustus via de website
van Botterbehoud www. Botterbehoud.nl
Botterbehoud
De VVB is de oudste Nederlandse vereniging
die zich inzet voor het behoud van traditionele
zeilende vissersvaartuigen. Twee jaar geleden
vierde de VVB haar 40-jarig bestaan. In die periode zijn enkele honderden oude schepen behoed
voor sloop en ondergang. De originele zeilende
vissersschepen die nu nog te zien zijn op het
IJsselmeer, hebben hun voortbestaan voor een
groot deel te danken aan de inzet van de leden en
donateurs. Van Botterbehoud. De vereniging telt
momenteel een klein 1200 donateurs.
Achtste keer
Sail Amsterdam wordt van 19 tot en met 23
augustus in de haven van Amsterdam gehouden.
De schepen van Botterbehoud komen aan het
Java eiland te liggen. Midden tussen alle nautische evenementen. Het is de achtste keer dat
deze spectaculaire scheepsshow wordt georganiseerd. De eerste keer was in 1975. Het is een van
de grootste en mooiste nautische evenementen
ter wereld. Vanuit deze hoek gaan in ieder geval
ook naar Sail Amsterdam 2010; TX 33, BU 61,
WK 1, TX 1 en LE 50.
Voor nadere info
Karel Helder, voorzitter Botterbehoud.
Tel. 0653503740
e-mail; stichting@hetnet.nl

oei
umer Belb
De Makk
...
t ook hier.
verschijn
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Herman Nota schildersbedrijf ledenpartij

Eigen foto

Makkum - De laatste ledenpartij voor de Merke
waar al onze jeugd nog even kon “oefenen“.
Allen in het oranje wat helaas niet heeft geholpen.
Bij de Welpen 2 poules van 3 partuur. In Poule A
kaatsten Lobke en Ingmar tegen Abe en Robin
een zeer spannende partij met alles aan de hang.
Het werd in het voordeel van Abe cs. Daarna
namen Lobke cs het op tegen Anouk en Jildert
ook weer alles aan de hang maar nu in het voordeel van Lobke cs. Anouk cs moesten nog tegen
Abe cs dit werd 5-5 6/2 voor Abe cs.
In Poule B kaatsten Xander en Jorn tegen Amber
en Danny. Amber cs waren iets te sterk en wonnen. Xander cs namen het toen op tegen Emiel
en Boukje dit wonnen Emiel cs. Emiel cs kaatsten
nog tegen Amber cs en ook deze wonnen Emiel
cs. In de finale Emiel en Boukje tegen Abe en
Robin een gelijk opgaande partij maar met 5-5
4/6 was de winst voor Abe en Robin.

Citroen Picasso 1.8-16v
DifferenceII, beigemett, Airco-ecc,
cruisecontr., Cpv+afst bed, radio
cd, Mistl., voor, trekhaak
98dkm bj 2004

uniGar Horjus

Nu  8950,-

BMW Z3 2.2i S,Cabrio,a/c,lm.velg,35dkm

2001 verkocht!

Daewood Maitz,4drs

2003

€ 2450,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm

2008

€ 11895,-

Peugeot 206 diesel,3drs,st.bekr,cpv,apk

1999

€ 2350,-

Ford Focus 1.6TDCi,zilver,a/c,92dkm

2007

€ 11350,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh

1999

€ 2250,-

Peugeot 207 1.4i,zwart,5drs,a/c, 23dkm

2007

€ 10895,-

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

1996

€ 1850,-

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

2004

€ 9950,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg

1993

€ 1495,-

VW Golf 1.3i,blauwmet,apk gekeurd

1992

€

Citroen Picasso 1.8,a/c-ecc,r-cd,97dkm

2004

€ 8950,-

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

2000

€ 4750,-

Airco service, reparatie en onderhoud.
In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318

499,-

Bij de pupillen stonden 6 partuur op de lijst.In de
eerste omloop was er een spannende strijd tussen
Klaas en Jesse tegen Simen en Elma met 5-5 6/4
waren Klaas cs de winnaars. Ook Tom en Arjen
tegen Jouke en Jelien was een slopende partij die
in het voordeel van Jouke werd beslist.
In de winnaarsronde kaatsten Klaas Pier en Loes
tegen Klaas en Jesse om een finaleplek. Dit werden
Klaas cs. In de finale moesten ze het opnemen
tegen Alwin en Kim een spannende strijd tot het
einde. Het werd 5-5 6/4 voor Klaas cs.
In de verliezersronde streden Ype en Rik tegen
Simen en Elma om een finaleplek. Ook hier alles
aan de hang in het voordeel van Ype cs. In de
finale namen zij het op tegen Tom en Arjen laatste waren te sterk en wonnen met 5-1 6/2
Uitslag Welpen
1ste Abe Reinsma en Robin Koornstra
2de Emiel Dolman en Boukje Bosma
Uitslag Pupillen
1ste Klaas Bosma en Jesse Koornstra
2de Alwin v.d Weerdt en Kim Dijkstra
3de Klaas Folkertsma en Loes Attema
1ste verl. Tom Algera en Arjen Dolman
2de verl. Ype v.d Logt en Rik v.d Gaast

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Nachtkaatsen in Zurich
Zurich - Vrijdag 9 juli j.l. werd in Zurich de nachtpartij gekaatst. Onder leiding van scheidsrechter
Age Tigchelaar verliep de wedstrijd in goede sfeer.
In tegenstelling tot vorig jaar, was het weer prachtig;
lekker warm en niet zo veel wind. Rond drie uur
werd de laatste bal geslagen en konden de prijzen
worden uitgereikt door de voorzitter, Sies van der
Berg. De foto’s en uitslagen staan op www.kvzurich.nl

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

Uitslagen Heren
1e prijs: Jan Geert Dijkstra
2e prijs: Dilan Drent
3e prijs: Teake Koster
4e prijs: Sjoerd v/d Berg
5e prijs: Andries Osinga
5e prijs: Sven Berger
5e prijs: Sybren Bruinsma
8e prijs: Michel Nesse
9e prijs: Bas Sanders
10e prijs: Henk Nesse
Uitslagen Dames
1e prijs: Geke Reitsma
2e prijs: Marije van Schaik
3e prijs: Sam Dil
4e prijs: Natasja Philipse
5e prijs: Gretha Waterlander

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

Blanksma
Assurantiën

VER ZE K E R E N M E T P E R S O O N L I JK E S E RV I C E

KNKB Heren 50+ partij
in Zurich
Zurich - Zaterdag 17 juli werd in Zurich de KNKB
partij voor heren 50+ gekaatst. Het waaide wat hard
en om 12 uur viel er een bui, waardoor de partij een
half uur heeft stil gelegen, maar verder was het
prachtig weer. Er werd spannend gekaatst, vaak
stond het 5 eersten gelijk. Alleen de finales van
zowel de winnaars- als de herkansingsronde waren
snel beslist. Om 6 uur waren alle parturen klaar en
konden de prijzen worden uitgereikt. De uitslagen
en foto’s zijn ook te zien op www.kvzurich.nl

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

Uitslagen Winnaars:
1e Simon de Groot, Midlum
Jan Feenstra, Winsum FR
Ulbe Dijkstra, Winsum FR
2e Ale Mosselman, Goutum
Han Baggelaar, Dronrijp
Piet Santema, Stiens
3e Johan v.d. Veen, Oentsjerk
Harry de Boer, St. Nicolaasga
Jan Buitenga, St. Nicolaasga

Nico Morien v.o.f.

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

Herkansingsronde
1e Wieger Boonstra, Heerenveen
Piet Stellingwerf, Harlingen
Siebe Marra, Dronrijp

SCHADE
AAN
UW AUTO

2e Andries Idzerda, Goutum
Freek Ebbinge, Easterlittens
Wim Bosklopper, Goutum

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

3e Tjeerd Bouma, Leeuwarden
Frans Postmus, Hitzum
Teake Koster, Harlingen

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

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

VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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VDBLES TAXICENTRALE
U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?
Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a.
DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.
U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!
Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

‘Rabobank
Hearen Haadklasse Partij’
Start fan de 1ste keatsdei
fan de 118de ‘Makkumer Merke’!
Makkum - De priizen yn dizze partij waarden
oanbean troch de Rabobank. De keningspriis kaam
fan taxibedriuw ‘Van der Bles’ en de kransen yn
dizze haadklasse partij waarden oanbean troch ’t
Dûkte Aike’. In wiet en wynderich begjin fan
dizze haadklasse partij op sneon 17 july op keatslân ‘De Seize’ yn Makkum. Lokkich nei in goed
heal oere brúts de sinne wer troch, dus waard it
wer in moaie keatsdei op it keatslân yn Makkum.
Utslach:
Yn de heale finale stienen partoer 2: Marten van
der Leest, Renze Pieter Hiemstra en Pier Piersma
tsjinoer partoer 4: Gert Anne v.d.Bos, Jacob Klaas
Haitsma en Gerrit Flisijn. Mei in stân fan 5 – 1
6/2 waard dizze partij wûn troch partoer 2. Yn
dizze partij stie meinammen Renze Pieter hiel
sterk te keatsen. Yn de oare finale stie partoer 6:
Jan Dirk de Groot, Herman Sprik en Marten
Feenstra tsjinoer partoer 8: Hendrik Tolsma,
Taeke Triemstra en Gert Jan Meekma. In moaie
heale finale wer’t op heechsteand nivo keatst
waard. De partij waard úteins wûn troch it partoer fan Jan Dirk de Groot mei in stân fan 5 – 4
6/2, mar it partoer fan Hendrik Tolsma koe mei
de holle omheech it fjild ferlitte. De finale partij
begûn mei in soad bûtenslagen fan beide partoeren. Mei in stân fan 5 – 2 6/2 lúts partoer2 de
oerwinning nei harren ta. De keningspriis waard
takent oan Renze Pieter Hiemstra dy’t alle trije
omlopen sterk stie de keatsen. In moaie start fan
de 118de ‘Makkumer Merke’.

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

“En we waren erbij en dat is prima“

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

Wegens overcompleet 1 Kirby stofzuiger € 245.tel. 0515-574038
Vaatwasmachine € 40.-, kleur wit, klein formaat
ideaal voor op vakantie of om in een sta caravan
te plaatsen, tel. 06-10498912
GRATIS AF TE HALEN

Goed huis gezocht voor 8 jonge poesjes, tel.
0517-532420
Wij zijn nog 2 mooie poesjes van 8 weken wij
zoeken nog een baasje onze kleuren zijn schildpad en zwart met schildpad wij zijn worm en vlo
vrij, tel. 06-10498912
GEZOCHT

Nieuwe baasjes voor lieve jonge katten. Zijn aan
jonge kinderen gewend. Diverse kleuren zwart/
grijs/wit, tel. 0515-469391
Goed tehuis voor 1 kater en 2 poesjes, ontwormd,
eten goed zijn 8 weken oud, tel. 06-11861587

Makkum - Na het laatste fluitsignaal van de wedstrijd Nederland-Brazilië, waarmee Nederland de
halve finale op het WK in Zuid-Afrika bereikte,
ontstond spontaan het idee bij twee Makkumer
dames om richting het zuiden te vertrekken. “Gaan
we naar de halve finale of gaan we naar de finale?“
was de grote vraag, het werd uiteindelijk de finale.
Na een hectische week van veel e-mail- en internetverkeer, kwam vrijdag 9 juli het groen licht: vliegreis en wedstrijdkaarten waren geregeld! Met een
bomvol vliegtuig (één van de ca. 30 extra vluchten)
werd met 500 andere Oranje-Gekken zaterdagochtend koers gezet naar Johannesburg. Aldaar werden
we ’s avond laat ontvangen door in het oranje uitgedost luchthaven personeel en na de nodige
gezangen ging het in bus nr. 15 richting Pretoria
voor een overnachting. Cameraploegen stonden
klaar en de nodige interviews werden gegeven.
Zondag 11 juli, de dag van de wedstrijd……… Met

de felbegeerde wedstrijdkaarten in de rugzak en per
versierde bus (incl. onze Oranje Sinterklaas en
Zwarte Oranje Piet) op naar Jo’burg. Onder-weg
toegejuicht door vele sympathieke Zuid-Afrikaanse
mensen. De aanblik van het “Soccer City Stadium”
gaf ons kippenvel. Groots……… Voor de poorten
van het stadion werd afgeteld tot nul en nadat een
official eindelijk met de juiste sleutel het slot kon
openen, werd het “Oranje Plein” opgezocht.
Voorafgaande aan de wedstrijd werd hier gedurende enkele uren en geweldig feest gemaakt voor en
door duizenden Oranje supporters. Een octopus
werd in de verkoop gegooid en Nederland was ’s
middags al wereldkampioen! In het stadion waren
85.000 toeschouwers aanwezig en de sluitingsceremonie was een indrukwekkend schouwspel. Uit
volle borst werd vervolgens het “Wilhelmus”
gezongen en de finale tussen Oranje en Spanje kon
beginnen. Iedereen weet inmiddels hoe dit geëindigd is, dat doet nog steeds een beetje pijn. Maar de
Makkumer dames hielden het 120 minuten vol IN
het stadium (sommigen houden het niet zo lang
vol…) en na een stille tocht over het stadion-terrein
richting bus 15, werd stilletjes teruggereden naar
het vliegveld van Jo’burg om vervolgens nog stiller
terug te vliegen naar Schiphol, alwaar in de late
maandagmiddag werd geland.
Marga Brandenburg en Mieke Joburgs hebben een
week lang voorpret en plezier gehad en hadden dit
alles voor geen goud willen missen. Misschien
gaan ze in 2014 een tripje maken naar Brazilië…

De Waardruiters
Geslaagd!!!
Proficiat!!!
Leeuwarden AOC:
MBO Paardenhouderij Management:
Esther Adema.
Afûk-akte:
Tineke Dykstra-van der Wal, Witmarsum.
Leeuwarden ROC Friese Poort:
Vrede en Veiligheid (Aspirant Officier, niveau 3:
Bart Ypma, Exmorra.
Marketing medewerker, niveau 4:
Marieke Lombaard.
Commercieel medewerker
Binnendienst EC, niveua 3:
Alien Cats, Witmarsum.
Vestigingmanager Groothandel BOL, niveau 4:
Nick Vonk, Kimswerd.
Helpende Zorg/Welzijn:
Sellie Hibma, Arum. Manon Kamminga, Arum.
Doktersassistent:
Anna Folkertsma, Pingjum. Akke Gietema,
Exmorra.
Timmerkracht 2:
Daniël de Vries, Arum.
Allround Kapper:
Sabine Draijer, Ferwoude.
Sociaal pedagogisch werker versneld niveau 4:
Arno Veslinga.
geen plaatsnaam is Makkum

Cornwerd - Van 1 t/m 4 juli was er Concours
Koudum, onder prachtige weersomstandigheden
werden mooie resultaten geboekt. Zaterdag 3 juli
kwamen de pony's aan de start:

een mooie foutloze ronde met een stijl van 55 wat
ze een 1e prijs opleverde. Bij de dressuur kwam
Jacob van der Heide met Splendid uit in de klasse
Z2, een 3e prijs met 214 punten.

Dressuur:
Bij de B-dressuur / A/B-pony's kwam Garina Algera
met Daisy aan de start, 180 punten. In de klasse L1
A/B-pony's reed Yara de Vries met Speedy, de eerste
proef 183 punten en de tweede proef 182 punten, ook
in de klasse L1 maar voor C-pony's reed Sybrich
Wijnsma met Silverdream 180 en 189 punten bijelkaar, goed voor een 3e prijs. In de klasse L2 voor
D/E-pony's reed Hannah Kuiper met Itabassi Sb, de
eerste proef 197 punten en een 1e prijs en de
tweede proef 180 punten, deze combinatie ging met
3 winstpunten naar huis. Ook Daphne de Vries
startte met Fallingasate DEWI in de L2, de eerste
proef 194 punten en een 2e prijs en de tweede proef
188 punten, ook de 2e prijs.

Selectiewedstrijd Harich 10 en 11 juli:
Dressuur:
Zaterdag 10 juli kwamen de pony's aan de start in
Harich. In de klasse L1 dressuur voor A/B-pony's
kwam Yara de Vries met Speedy aan de start, eerste
proef 180 punten en de tweede proef (maar liefst)
208 ! punten. Helaas telt alleen de eerste proef voor
de selectie (wel 3 winstpunten). Ook de klasse L1
maar voor C-pony's startte Sybrich Wijnsma met
Silverdream, eerste proef 176 punten en een 2e
prijs en de twee proef 194 punten en een 1e prijs.
Ook dezelfde klasse maar voor D/E-pony's kwam
Anna Strikwerda met TAmonda aan de start, 182
punten. Bij de klasse L2 D/E-pony's kwam Daphne
de Vries met Fallingasate DEWI aan de start, eerste
proef 200! punten (2 winstpunten) en een 1e prijs
èn geplaatst voor de FK en de tweede proef 191
punten en ook de 1e prijs. Ook in de klasse L2 reed
Hannah Kuiper met Itabassi Sb, eerste proef 189
punten en een 2e prijs (ook geplaatst voor de FK)
en de tweede proef 180 punten.

Springen:
Bij het BB-springen startte Yara de Vries met
Speedy, 1 weigering, ook Simone Dijkstra met Duet
startte bij het BB-springen voor de eerste keer, niet
foutloos maar wel helemaal rond. Daphne de Vries
reed met Fallingasate DEWI 2 weigeringen, maar
bij het B-springen ging het helemaal goed met Yara
en Speedy, ze kwamen foutloos rond met een stijl
van 52. Garina Algera sprong ook met haar Daisy
in het B-springen, een mooie foutloze ronde met
een stijl van 54 en een 2e prijs, het tweede parcours
waren ze ook foutloos. Daphne de Vries startte met
Fallingasate DEWI, een foutloze ronde met een
stijl van 44 punten, Lydai van Emmen zadelde
Celon, een foutloze ronde met een stijl van 41.
Op zondag 4 juli startte Ellen Reekers met Zoe
Sijgje bij het BB-springen, een 2-fasen parcours,

Springen:
Bij het B-springen voor D/E-pony's reed Anna
Strikwerda met Tamonda naar de 4e prijs door een
foutloze ronde met een stijl van 51,5 punten. Voor
Hannah Kuiper met Cuba Libre met 4 strafpunten
een 3e prijs in het L-springen.
Zondag 11 juli:
Jacob van der Heide heeft met Amourette zich
geselecteerd voor de FK in de klasse M1 met een
score van 190 punten en een 2e prijs, de tweede
proef 192 punten en ook de 2e prijs.

