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Derde KanjerKnoerD Festival op boulevard weer een succes

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 - Afgelopen zondag 8 mei was er weer
een drukte op de boulevard van Makkum. Op
deze zonnige dag werd vanwege het zeven-jarig
bestaan van Sopkafee Badhûs de Flevo het Menno
KanjerKnoerD Festival gehouden. Dit zorgde
voor veel vertier bij zowel de kinderen als de
ouders. De kleine kanjers konden zich gratis
vermaken op de draaimolen, de mini cars, het
springkussen, de ballonnenclown, het eendjes
vissen en de ballenbak. Al deze attracties werden
verzorgd door attractie verhuur JJ Kelderhuis.
Terwijl de kinderen speelden konden de pappa’s
en de mama’s zich vermaken op de omliggende
terrassen en in de winkels.
In 2009 bestond Sopkafee Badhûs de Flevo 5 jaar
en werd het festival voor het eerst gehouden. In
2004 werd Badhûs de Flevo gestart door Theo

Adema en zijn dochter Marrit. Na een poosje is
zijn dochter weer gaan studeren en is het bedrijf
een aantal jaren daarna omgezet in een VOF
waarbij de vriendin van Adema, Rennie Postmus,
mede-eigenaar is geworden. In de 7 jaar dat het
bedrijf bestaat is er ook qua uiterlijk wat veranderd. Het is de vaste klanten vast niet ontgaan dat
er sinds twee maanden een serre aangebouwd is.
Voorheen kon het op deze plek behoorlijk
waaien, dit is opgelost door de serre waardoor je
nog steeds kan genieten van het uitzicht, maar
geen last meer heeft van de wind. Gelukkig
stond er afgelopen zondag bijna geen wind, maar
daarentegen was er veel zon. Sopkafee Badhûs
de Flevo bedankt een ieder die dit festival mede
tot een succes heeft gebracht en hoopt nog vele
jaren u te mogen begroeten op het terras, binnen
of in de serre.

Makkum, Turfmarkt 71

Gezondheidscentrum Makkum op de nieuwe locatie
Leuke vrijstaande woning met uitzicht op doorgaand
vaarwater, o.a. 3 slaapkamers, stenen garage, houten
berging, tuin met achterom, 238 m² eigen grond.

Vraagprijs € 193.500,- k.k.

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Makkum – Het Gezondheidscentrum Makkum is het afgelopen weekend verhuisd naar de nieuwe
locatie aan de Ds.L.Touwenlaan 13A in Makkum. Vanaf heden kunt u nu daar terecht.

www.kingmawalinga.nl
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Info
Kerkdiensten zondag 22 mei
Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen
R.K. kerk
9.30 uur Parcochianen
Baptisten gemeente Workum/Makkum
9.30 uur Br. H. Tieleman, Woudsend

Familieberichten
1986

15 mei

2011

Wat is het mooi, om na zoveel jaar
nog steeds te schitteren,
als een gelukkig paar

Doopsgezinde gemeente
10.00 uur Heerenveen jubileum jaar FDS

Open atelier met expositie van olieverfschilderijen
en glasgravures, van 11.00 tot 17.00 uur.
Atelier Maaike Poog, Turfmarkt 75, te Makkum

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

Hartelijke gefeliciteerd
met jullie 25 jarig huwelijk!
liefs, Thomas en Stefan

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 Gevestigd op Beach Resort Makkum
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 Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
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 / b.g.g. 06-20441818

Exmorra – 22.00 uur
Super tuinfeest in feesttent op sportveld band
“30Eurolive”

Zaterdag 21- en zondag 22 mei

Gezondheidscentrum Makkum
tel. 0515-231770

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Makkum – Kaatsen 13.00 uur
Koornstra Netten Federatie partij, voor Jeugd
del + verliezersronde

Makkum – Kaatsen 11.00 uur
13e Fa. Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf
partij. Off. K.N.K.B. 30+ en 50+ heren del. Met
verliezersronde.

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).

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

zaterdag 21 mei

zondag 22 mei

Huisartsen Wûnseradiel

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
Tandartspraktijk Van Asperen Tandheelkunde,
Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Agenda

Ons Gouden Huwelijksfeest is voor ons
een onvergetelijke dag geworden. Hartelijk
dank voor alle giften, bloemen en heel
veel kaarten. Het was geweldig!!!!
Henk en Jetty de Hoop-Hogeboom.
8754 cb Makkum
Tichelwerk 20

Avondvierdaagse Makkum
Makkum – Wandelaars opgelet, in de week van
23-24-25-26 mei gaat de Avondvierdaagse weer
van start in Makkum. Voor deelname kunt u zich
inschrijven op vrijdag 20 mei a.s. vanaf 19.00 uur
in de sporthal bij de ingang in de Lieuwkemastraat,
dus dezelfde locatie als voorheen. Ook de start
is vanaf het parkeerterrein voor de sporthal
(Lieuwkemastraat). Heeft u vooraf geen gelegenheid om u te laten inschrijven, dan kunt u op de
startdag maandag 23 mei vanaf 17.45 uur dit ook
nog doen. U betaalt dan vijftig euro cent extra
inschrijfkosten. De starttijd is voor de 10 km om
18.15 uur, voor de 5 km om plm. 18.25 uur.
Ook is het weer mogelijk, voor degene die op
één avond niet kan wandelen, deze op vrijdag 27
mei in te halen, dan ontvangt u alsnog een
medaille. Het inschrijfgeld voor 4 avonden
bedraagt vijf euro en voor één avond 4,50 euro.
Als organisatie wensen wij u al veel wandelplezier en hopen natuurlijk op mooi weer.
Voor meer informatie wat betreft de Avondvierdaagse Makkum kunt u altijd terecht op de telefoonnummers: 0515-232259 en/of 0515-232145.

Wist u dat...
* De schilderijen, gemaakt door Corrie van der
Werff, die U in de bibliotheek in Makkum
heeft kunnen zien, worden nu tot half augustus
in de Batting in Harlingen worden geëxposeerd.
* Wat er in Makkum allemaal te beleven op het
gebied van beayty, trends, mode en design?
Dat kunt u op 29 mei ontdekken! Kijk voor
meer informatie op www.lifestylemakkum.nl
* Vrijdag 20 mei organiseert o.b.s. “het iepen stee”
haar jaarlijkse fancy fair, u bent welkom van
18.30 tot 20.00 uur.
* “Kunst achter dijken” in Workum op 21- en 22
mei exposeren Elske Klik ‘Goudsmid’ Alwin
Overwater ‘Glaskunst’ en Renate Backere
‘Fotografie’ in de Galerie Begine 10 te
Workum van 10.00-17.00 uur, voor meer
informatie: www.kunstachterdijken.nl

Collecte week Nationaal
Epilepsie Fonds
Makkum – In de week van 23 tot en met 28 mei
gaan ruim 35.000 vrijwilligers op pad om huis
aan huis te collecteren voor het Nationaal
Epilepsie Fonds – De Macht van het Kleine. De
opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten,
de organisatie van aangepaste vakanties voor
mensen met een epilepsie en individuele hulp.
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie.
Gelukkig hebben de meeste mensen met epilepsie
baat bij medicijnen. Maar helaas blijft 30% last
houden van aanvallen. Epilepsie is niet te genezen.
Wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken
van epilepsie is daarom van groot belang.
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Quiznight

Woensdag 8 juni in HCR De Prins, om 20.00 uur

Makkum - De twee oudste verenigingen van
Makkum, het 200-jarige Nutsdepartement en de
190-jarige Sociëteit Eendragt, sluiten gezamenlijk
het winterseizoen af met een speciale Quiz-avond,
de Mr. Bright Quiznight! Door teams van 5 personen wordt gestreden om de eeuwige roem en
fraaie prijzen. Er kunnen maximaal 20 teams mee
doen, dus stel snel een team samen en geef u op!
Dit bericht is inmiddels in Makkum bekend.
Maar er bereiken ons toch veel vragen over de
quiz. Vandaar nog enige uitleg.
U speelt in een team van 5 personen. Er worden
8 vragenronden gespeeld. Iedere ronde worden
de vragen opgelezen en u schrijft (na enig overleg
in uw team) uw antwoord op het antwoordenbriefje. Deze briefjes worden na iedere ronde weer
in genomen en de nieuwe antwoordenbriefjes
uitgedeeld. Er is een geluidsronde met muziekvragen. Er is een fotoronde waar u moet antwoorden wat er op de foto’s staat. En die vragen
gaan over van alles en nog wat: Showbizz, TV,
Sport, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Algemene
weetjes, kortom, teveel om op te noemen. Er
komt een speciale “Makkum”-ronde, met wetenswaardigheden over Makkum en Makkumers. Na
de laatste ronde worden de punten per team
geteld en krijgen we de uitslag: welk team heeft
de meeste punten? Welk team de minste?

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Arla Biologische Fruityoghurt, 1 literpak...........................1.69
Jisper Kaas Jong Belegen, 500 gram..................................4.69
Pepsi Cola, 1.5 literfles...........................................nu 99

cent

Haagse Hopjes, zakje 200 gram...........................voor 99

cent

Schwarzwalder Schinken.............per pakje 25

cent korting

Bloemkool........................................................per stuk nu 1.29
Bosje Radijs......................................................per bos 99 cent

We hopen hiermee wat meer duidelijkheid te
hebben gegeven over de quiz. Geef u snel op per
team via de website van het Nut Makkum, www.
nutmakkum.nl. Er kunnen slechts 20 teams meedoen en de aanmeldingen lopen al binnen! Tot
ziens op woensdagavond 8 juni in De Prins,
waar we 20.00 uur beginnen.

Is uw winkel te ver weg gelegen?
Dan komen wij wel gelegen!
Aanbiedingen geldig van do. 19/5 t.e.m. wo. 25/5

Bestuur Nutsdepartement Makkum eo.
& Directie Sociëteit Eendragt

Rundvleesvoordeel

Kogelbiefstuk
100 gram
Profiteer van 19 t/m 21 mei
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Shoarma + 5 broodjes + saus
500 gram

2,10
5,50

Gebraden Varkensrollde
+ gratis Jopie-Jopie=saus

150 gram

Vers gegrild

Diverse soorten Grillworst
100 gram
Speciaal voor u gemaakt

Varkenshaas op stok
100 gram

0,95
1,85
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Rommelmarkt “Actie kerkenwerk” Makkum brengt € 7200,- op

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.00
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.00
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25
Makkum – Afgelopen zaterdag werd de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden in kerkelijk centrum
“Het Anker”. Wederom was het ditmaal weer
een succes, de opbrengst was € 7200,-. Er waren
veel spullen van groot tot kleine artikelen ingebracht om te verkopen. Er werd dan ook druk
onderhandeld, sommigen kwamen in de loop
van de dag terug, om nog iets van de prijs af te
dingen! Het ‘draaiend rad‘ is elk jaar weer een
topper, het heeft van tien uur tot vier gedraaid
met elke ronde drie of vier prijsjes. Een ‘plankje’ met lotnummers kostte vijftig euro cent. En in
het kerkcafé kon men een kopje koffie met

gebak, thee en glaasje frisdrank kopen. Ook was
er soep en een broodje worst, kaas en ham verkrijgbaar. De opbrengst rommelmarkt “Actie
Kerkenwerk” is bestemd voor het eigen kerkenwerk en er gaat een bedrag van vijftien honderd
euro naar een project van ‘Wereldkinderen’. Deze
organisatie was ook de hele dag aanwezig om te
helpen.
De Commissie “Actie Kerkewerk” bedankt
iedereen die de rommelmarkt hebben gesponsord,
als mede allen die deze dag hebben mogelijk
gemaakt, met name al de vrijwilligers.

Jeugdvogelwachtdag 28 mei 2011
Makkum - Vogelwacht Makkum gaat dit jaar
met een delegatie enthousiaste jeugdleden naar
de jeugdvogelwachtdag van de Bond van Friese
Vogelwachten (BFVW). Zaterdagochtend 28 mei
is door de Fûgelwachten Ferwert, Stiens en Hallum/
Marrum i.s.m. It Fryske Gea en BFVW een
prachtig programma in elkaar gezet in het uiterste
Noorden van Fryslân. Wij willen als begeleiders
/ bestuur samen met de meest enthousiaste jeugd
van onze wacht vertrekken naar Hallum. Hieronder kort de inhoud van de ochtend.
Dit jaar is de Jeugd Fûgelwachtdei (28 mei) op
een super locatie, namelijk het ruige en ongerepte
buitendijksgebied Noorderleech achter Hallum!
Een ochtend vol belevenissen in een uniek
beschermd natuurgebied met zoet en zout water,
rust zoekende vogels (grutto’s, kieviten, kluten,
trekvogels) en zoutminnende planten. Sommige
planten kun je ook eten, bijv. zeekraal. Hoe kunnen sommige planten en dieren overleven in zoet
én in zout water? Luister en beleef de ontstaansgeschiedenis van Fryslân. zitten we veilig achter
dijken, maar de vroege Friezen moesten terpen
opwerpen om te overleven bij hoog water. Het
Noorderleech stroomt nog steeds over. Voor de
dieren in het Noorderleech zijn een soort terpen

gemaakt om te overleven. Het is een echt natuurgebied, dus neem wel schone, warme kleren mee
want er is een kans dat je vies wordt.
Hebben jullie zin om te komen? Dan verwelkomen
wij jullie graag op zaterdag 28 mei om 9.00 uur
(het programma duurt tot circa 12.30 uur)
Noorderleech 5 in Hallum, het nieuwe informatiecentrum van It Fryske Gea. Vertrek vanuit
Makkum is vroeg, al om 7.45 uur bij de Jumbo
verzamelen we en gaan we in 3 auto’s naar
Hallum. Omdat wij met nog 120 wachten zijn
genodigd hebben wij het aantal opgaven beperkt
tot ca. 10 personen. Opgeven kan tot 10 mei a.s.
via harmendeboer@hetnet.nl/ jetzegenee@
hotmail.com of bellen met Harmen de Boer:
06-51067170. Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Foto’s van deze dag en van de nazorgdag van
afgelopen 10 april komen op onze gloednieuwe
website: www.vogelwachtmakkum.nl. Kijk hier
eens op of stuur een leuk verhaal van een natuurbelevenis in samen met een foto. Hier kan je
ook de activiteiten volgen die we nog gaan organiseren!
Vogelwacht Makkum e.o.

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Anne Wijma 25 jaar bij Zonwering Industrie Makkum

Makkum - 12 Mei 1986 was de eerste werkdag
voor Anne Wijma bij Zonwering Industrie Makkum.
Aanzet tot zijn komst was een bezoek van Abe
Blanksma op een avond in huize Wijma in Wons
om zijn verzekeringspakket eens door te nemen.
Tijdens het gesprek gaf Anne aan dat hij op het
moment geen werk had, waarop Abe reageerde
dat hij buiten het assurantiekantoor ook een Zonweringbedrijf had en hij Anne daar goed kon
gebruiken. Drie kwart jaar ervoor was Zonwering
Industrie Makkum pas opgestart en personeel

was welkom. Als monteur in de buitendienst is
Anne zijn zonwering carrière begonnen. Na een
flink aantal jaren het vak te hebben geleerd in de
montage heeft hij ruim 8 jaar de werkplaats op
vakkundige wijze beheert, hij was toen verantwoordelijk voor productie en planning. Anne is
vanaf 2008 werkzaam op het kantoor en rekent
aan projectcalculaties, hij is de man voor het
inmeten en voorbereiden van de projectwerken
en ook kunt je hem tegenkomen als adviseur in
de showroom.

Plattelânsprojekten helpt u op weg
Kom met initiatieven voor het Friese platteland
Heeft u goede ideeën voor de ontwikkeling van
het Friese platteland? Samen met u wil de provincie
Fryslân werken aan de kwaliteit en de leefbaarheid op het platteland. Daarom steekt de provincie
geld in projecten die te maken hebben met landbouw, recreatie en toerisme, landschap, archeologie
en sociaaleconomische vitaliteit van het platteland. Plattelânsprojekten is een afdeling van de
provincie Fryslân en staat voor de gebiedsgerichte
aanpak in Fryslân. Daarvoor zijn er vijf projectbureaus verdeeld over Fryslân waar u terecht
kunt voor hulp en advies. Één daarvan staat in
Zuidwest Fryslân, aan de Raadhuisstraat in Balk.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

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

Mensen, middelen en mogelijkheden
Bij de medewerkers van de bureaus kunt u terecht
voor hulp bij en advies over de opzet en haalbaarheid van uw projectidee. De medewerkers
kijken met u naar de kwaliteit van de inhoud van
het plan en of zij een bijdrage hieraan kunnen
leveren. Dit kan door bijvoorbeeld koppelingen
te leggen met andere initiatieven, mensen of
groepen. Op basis van een goed afgestemd plan

wordt er gekeken naar de subsidiemogelijkheden.
Zo brengt Plattelânsprojekten mensen, middelen
en mogelijkheden bij elkaar.
Subsidie aanvragen
U kunt subsidie aanvragen voor plannen op allerlei gebied, zoals natuur, cultuur & landschap,
toerisme & recreatie, leefbaarheid, enzovoort. U
dient uw subsidieaanvraag in tijdens een aanvraagronde voor subsidie; dit wordt een tender
genoemd. De huidige tender loopt van 1 maart
tot en met 29 april. De daaropvolgende tender
loopt van 1 juni tot en met 30 september 17.00 uur.
Dien uw subsidieaanvraag tijdig in, zodat er nog
voldoende tijd is om de aanvraag goed in behandeling te kunnen nemen.
Uitgebreide informatie over de subsidieregeling
vindt u op www.fryslan.nl/pmjp. Kijk ook op
www.plattelansprojekten.nl voor meer informatie.
Of neem contact op met het projectbureau in
Balk, tel. 0514-532141. Wij verwelkomen u graag
om u op weg te helpen met uw initiatief.
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eigen foto

* Anna Marieke Zijlstra
Harlingen/Makkum - De muziekvereniging
Hallelujah heeft een flink aantal leerlingen in
haar gelederen die muziekonderwijs volgen aan
de muziekschool. Alle leerlingen sluiten de verschillende leerfases af met een verplicht examen
voor het diploma A, B, C of D. Vorig jaar ging
Anna Marieke Zijlstra uit Harlingen haar D traject

Is Anna Marieke een aanstormend talent waar
we in de toekomst nog veel meer van gaan
horen? Zelf is ze er een beetje gelaten onder. “Ik
zie het wel. Ik moet eerst mijn school afmaken
en daarbij is muziek maken een fantastische
hobby. Hallelujah is een geweldige vereniging
met een dirigent waar ik zoveel van geleerd heb
en nog hoop te leren. Ik blijf nog lessen bij haar
volgen. Ik krijg nu zoveel kansen en hoop nog
bij alle 3 orkesten veel ervaring op te doen. Mijn
grote wens is om nog eens een studieweekend
met Hallelujah mee te maken. Dan ging jammer
genoeg de laatste keer de mist in. Maar het
concours resultaat was uitstekend”. Het instrument keuze stond voor Anna Marieke al vrij snel
vast. Ze wou graag althobo spelen. Maar dan
moet je eerst de hobo goed kunnen bespelen.
Die raad heeft ze ter harte genomen. Afgelopen
Nieuwjaarsconcert in Makkum soleerde Anna
Marieke met “Sweet Sunset”. Een ontroerend
solowerk voor hobo en harmonieorkest waarbij
componist Jan de Haan zich liet inspireren door
de zonsondergang. En zo hoopt Anna Marieke
nog veel mooie muzikale uitvoeringen te geven
en wie weet doet ze dat volgend jaar tijdens het
Nieuwjaarsconcert op de althobo.

Súdwest Fryslân zet in op verkeersveiligheid
Burgemeester en wethouders van Súdwest Fryslân
zetten zich in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente. Zij willen het Manifest
Verkeersveiligheid Fryslân 2011-2025 ondertekenen. Dit nieuwe verkeersveiligheidsinitiatief
is begin 2011 gestart door het Regionaal Orgaan
verkeersveiligheid Fryslân (ROF).
“Het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers is van groot belang. En jong geleerd is oud
gedaan. Dus is het heel goed dat kinderen al op
jonge leeftijd leren wat de regels zijn en hoe ze
zich moeten gedragen in het verkeer”, aldus
wethouder Gea Akkerman van Verkeer van de
gemeente Súdwest Fryslân.
Gemeenten die het manifest ondertekenen ontvangen voor de periode 2011-2015 van de provincie Fryslân een bijdrage van 1 euro per inwoner voor het uitvoeren van het jaarlijkse verkeerseducatieplan, onder de voorwaarde dat de
gemeente een zelfde bedrag beschikbaar stelt.
Voor de gemeente Súdwest Fryslân betekent dit
een bedrag van twee keer 82.250 euro. Per jaar
is er dan 32.900 euro beschikbaar voor
Permanente Verkeerseducatie.

Het verkeersexamen voor basisscholen is één
van de projecten die betaald kunnen worden van
dit geld. Van 16 tot 20 mei leggen kinderen in
Bolsward en Sneek praktische verkeersexamens
af. Leerlingen van groep 8 van basisscholen in
Súdwest Fryslân en Littenseradiel fietsen dan
een route, waarbij gecontroleerd wordt of ze de
verkeersregels goed toepassen.
Daarnaast zijn er projecten als: JONGleren in
het verkeer (voor kinderen tot vier jaar), De
scholen zijn weer begonnen, Streetwise (ANWB
project met lesauto over remsituaties en remweg),
Friese Fiets APK, ouderavonden, Buitenspeeldag,
Verkeersbrigadiers, verkeersvoorlichting Sneekweek, veiligheidstraining landbouwvoertuigen
(voor AOC-leerlingen), scootmobielcursussen, etc.
De Friese gemeenten en provincie Fryslân spannen
zich samen met andere partijen sinds jaar en dag
in voor de verkeersveiligheid. Het totaal aantal
verkeersdoden is gedaald naar 24 in 2010. Het
aantal geregistreerde ernstige gewonden is echter
toegenomen. Er is dus nog geen reden om achterover te leunen. Uitgangspunt van het Manifest is
dat er in 2025 hooguit 14 verkeersdoden en 148
ernstige verkeersgewonden in Fryslân zijn.

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum
Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
www.blooemen.nl
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in bij de muziekschool Ritmiek. De 15 jarige
Anna Marieke Zijlstra speelt vanaf haar 7de jaar
hobo en is sinds 2005 lid van Hallelujah. Twintig
april jl. is zij met lof geslaagd voor haar hobo
D-diploma met een gemiddeld examencijfer 9.
Al die jaren kreeg Anna Marieke les van Nynke
Jaarsma. Muziek betekent voor haar erg veel.
Ieder dag is wel een paar uurtjes zoet met spelen.
Maar Anna Marieke is niet alleen bij Hallelujah
actief. Ze zit in de 4e klas van het Beyers Naudé
gymnasium in Leeuwarden. Ook hier speelt ze
haar hobo partij in het schoolorkest. En sinds
vorig jaar speelt ze in Frysk Jeugd Symfonieorkest
o.l.v. Theo Brouwer.
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Sprankelend hobo D-examen Anna Marieke Zijlstra

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Neem contact op met
onze acquisiteur
06-53542243

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
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Diamanten huwelijk voor echtpaar Op de Hoek-de Vries Spring! yn´e Greide

Makkum – Het echtpaar Jarig op de Hoek en
Maike de Vries hebben vorige week hun diamanten
huwelijksdag gevierd. Op 10 mei kwam locoburgemeester Maarten Offinga van de gemeente
Súdwest Fryslân naar de Mieden 10 in Makkum
om het echtpaar te feliciteren. Ook was er een
felicitatie van de Koningin en de Commissaris
van de Koningin in Friesland. De kamer was een
bloemenzee en felicitatiekaarten.
Jarig op de Hoek is geboren op 2 oktober 1924
in Makkum op de boerderij aan de Engwierderlaan.
Vroeger was hij eerst behulpzaam op de boerderij.
In de tweede wereldoorlog moest hij twee en een
half jaar onderduiken bij een broer van zijn vader
in Hindeloopen. Maike de Vries werd op 31 januari
1929 geboren in Skarl op ‘ít Rea Klif’ als boerendochter. Het echtpaar heeft elkaar leren kennen
tijdens een openluchtfeest in 1947 in Koudum.
Jarig had voor de tijd al een oogje op Maike, “in
knap frouminske” en dus het werd het verkering!
Ondertussen was de boerderij overgenomen van
zijn vader, en Jarig en Maike bleven daar wonen
tot Jarig 64 jaar werd. Maike heeft Jarig altijd
bijgestaan en was op en top boerin. Toen de
boerderij was overgenomen door hun zoon, was
het met name voor Maike een hele verandering
om van de boerderij, over te schakelen naar een
‘burgerhuis’ in het dorp. Jarig heeft op de boerderij

zijn zoon tot zijn 74e jaar nog tweemaal per dag
helpen melken van de koeien.
Ook maatschappelijk en sociaal was het echtpaar
nauw betrokken bij de gemeenschap. Jarig was
verschillende jaren voorzitter van de “Waardruiters”
en zat 11 jaar in de commissie van de harddraverij
met paarden. Verder maakte hij deel uit van het
bestuur van de Koninginnevereniging. En nu is
hij bijna dagelijks in de tuin bezig, het ziet er
allemaal keurig uit. Maike heeft nadat zij van de
boerderij af gingen ook naar andere bezigheden
gezocht, zij houdt erg van knutselen en borduren,
kaarten maken, kalligraferen. Maike is penningmeester geweest van de PCOB en 4 jaar ouderling van de voormalige Hervormde kerk. Het is
alweer bijna 20 jaar geleden dat Maike begon
met computercursussen en beleefd tot op de dag
van vandaag veel plezier aan de computer, zoals
mailen met de kleinkinderen.
Het gezin Op de Hoek - de Vries heeft drie kinderen gekregen, twee dochters en een zoon, en 9
kleinkinderen. Beiden staan nog volop in het
leven, zijn gezond en genieten vooral van het
wel en wee van hun kleinkinderen. Afgelopen
weekend is hun jubileum feestelijk gevierd in
hotel De Vigilante, met familie, vrienden en kennissen.

Meld u aan voor het burgerpanel!
Wat vindt u belangrijk? Investeren in voldoende
voorzieningen op het platteland, behoud van
kwalitatief goed onderwijs of investeren in
behoud van cultuurhistorische bezienswaardigheden. De gemeente vindt het belangrijk te weten
hoe de inwoners van Súdwest Fryslân denken over
nieuwe plannen en de dienstverlening van de
gemeente. In het kader van de Ontwikkelvisie start
de gemeente Súdwest Fryslân met een burgerpanel.
Laat je stem horen via het burgerpanel
Via het burgerpanel vragen wij u om u mening te
geven over plannen en ontwikkelingen in de
gemeente Súdwest Fryslân. Het burgerpanel is
een nieuw instrument voor de gemeente, waarbij
inwoners via een enquête op internet hun mening
kunnen geven over verschillende onderwerpen.
De eerste enquête gaat over de toekomst van de
gemeente Súdwest Fryslân. Het burgerpanel
ontvangt deze enquête begin juni.

Meld je aan voor het burgerpanel
Het is de bedoeling om het burgerpanel ongeveer
vier keer per jaar te benaderen met een enquête
over een specifiek onderwerp. Het burgerpanel
is een nieuw instrument om burgerparticipatie te
bevorderen. Wilt u ook uw mening geven over
zaken die in Súdwest Fryslân spelen, meld u nu
alvast aan voor het burgerpanel. U kunt zich aanmelden voor het burgerpanel via een formulier
op onze website www.gemeenteswf.nl.
Met uw mening over de plannen en ontwikkelingen
in de Gemeente Súdwest Fryslân kunnen wij de
voorstellen aan de gemeenteraad beter voorbereiden. Uiteindelijk is de gemeenteraad als
vertegenwoordigers van alle inwoners van de
gemeente degene die het laatste woord heeft en
beslist over de voorstellen.

Easterein - Dit jaar zal Greidebrass voor de
tweede maal hun Spring! yn ‘e Greide voorjaarsconcert geven! Na het succesvolle eerste concert
in 2010 zal ook dit jaar op zaterdag 21 mei om
19.30 uur Kafé Bergsma te Easterein dé plek zijn
om een geweldige avond mee te maken! Dirigent
Dirk Vincken heeft ook dit jaar een prachtig
programma ingestudeerd met entertainment, originele brassband muziek, solisten uit eigen band,
filmmuziek, en het winnende programma van
het Gouden Spiker Festival 2011! Het belooft
weer een spetterende avond te worden! Dit jaar
zal de groep Gadget hun medewerking verlenen!
Dit talentvolle trio bestaande uit Sytze Verbeek
(toetsen, bas en backing vocals), Falco Luneau
(zang, gitaar en didgeridoo), en Bram Jorissen
(drums, cajon, percussie en backing vocals) zal
spelen uit eigen en eigentijds repertoire. Op het
programma staat oa. een door Sytze Verbeek geschreven werk voor orkest en toetsen, Greidebrass
en Gadget voeren deze avond de brassbandpremiere uit!
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa; ook kunt
u via onze website www.greidebrass.nl gebruik
maken van het digitale bestelformulier.

Informatieve film ‘Grutsk’
Balk - Wilt u bewoners, ondernemers en overheden
laten genieten van een mooie film over het
Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân?
Plattelânsprojekten Zuidwest Fryslân maakt het
voor u mogelijk. De film ‘Grutsk’ toont animaties over de ontstaansgeschiedenis, prachtige
beelden van de verschillende landschapstypen
en interviews van betrokkenen. Het is een informatieve film voor bewoners, ondernemers en
overheden om het Nationaal Landschap (door) te
ontwikkelen met behoud van de kernkwaliteiten.
Een film voor iedereen om ‘Grutsk’ op het
Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân te zijn en
dit ook uit te stralen. U kunt deze film boeken
voor een groepsbijeenkomst, met daarbij een
presentatie door een gebiedsambassadeur. De
film duurt 18 minuten. De ambassadeur vertelt
aan de hand van een PowerPoint presentatie wat
je vanuit verschillende vakgebieden kunt met én
in het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.
Vervolgens beantwoordt de ambassadeur graag
uw vragen. Het programma dat wij aanbieden
duurt ongeveer een uur. U draagt zelf zorg voor
een ruimte, publiek en koffie en thee. Wij zorgen
voor de film, de presentatie door een gebiedsambassadeur en de benodigde audiovisuele middelen. De prijs voor een bijeenkomst bedraagt
50 euro, onafhankelijk van het aantal personen.
Hiervan gaat een kleine vergoeding naar de gebiedsambassadeur. De rest van de opbrengst wordt op
de ‘Streekrekening’ van Zuidwest Fryslân gezet.
Bent u geïnteresseerd en wilt u gebruik maken
van het programma? Of wilt u eerst meer informatie over de film of de gebiedsambassadeurs?
Neem dan contact op met Jeanette Lenoir van
het projectbureau Plattelânsprojekten Zuidwest
Fryslân in Balk, telefoonnummer: 0514-532144
of lenoirpp@fryslan.nl.
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Club voor kinderen met een
beperking
Makkum - Binnen het jeugdwerk van de protestantse kerk is het idee ontstaan om óók club aan
te gaan bieden aan kinderen met een beperking.
Het idee is om deze club volgens dezelfde formule als bij de 12 – club aan te gaan bieden. Dat
betekent dat er tijd is voor het geloof, bijv. door
een (bijbel)verhaal te vertellen, een dvd te bekijken,
te zingen, te praten etc. Daarnaast is er tijd om
met elkaar te knutselen, te dansen, een speurtocht
etc. Ook ideeën van de kinderen zijn welkom.
Mocht u/je belangstelling hebben voor deze club
dan kunt u/je contact opnemen met Anja van der
Meer, tel: 0515-233850

Bescherm Je Huid Dag
in Antonius Ziekenhuis
Sneek - Op zaterdag 21 mei houden de dermatologen van het Antonius Ziekenhuis een open dag.
Op de landelijke Bescherm Je Huid Dag is iedereen tussen 11.00 en 14.00 uur van harte welkom
in het ziekenhuis. Je kunt je huid laten bekijken
door de dermatologen en de huidspecialisten
vertellen wat je kunt doen om zelf je huid te
controleren en hoe je je huid het best kunt
beschermen.
Deze dag is bedoeld om mensen bewust te maken
van de gevaren van de zon en het belang van
huidcontrole (= zelfcontrole), om zo huidkanker
in een vroeg stadium te herkennen. Huidkanker
is een vorm van kanker die vaak voorkomt. 1 van
de 3 gevallen van kanker is een vorm van huidkanker en jaarlijks wordt meer dan 2 miljoen
keer huidkanker gediagnosticeerd. Het aantal
mensen met huidkanker neemt schrikbarend toe:
20.800 nieuwe gevallen in Nederland in 2000 tot
naar schatting 36.800 in 2015, een stijging van
zo’n 75%. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken
aan te wijzen. Niet alleen hebben veel mensen
een zongevoelige huid, maar steeds meer mensen
gaan ook vaak en ver op vakantie. Wij smeren
ons in met betrekkelijk lage factoren en liggen
graag de hele dag in de zon. Verder zijn wij niet
gewend om onze huid zelf, of bij een dermatoloog, te laten controleren. De landelijke Bescherm
Je Huid Dag wordt georganiseerd door de
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venerologie (NVDV), het Huidfonds, De Nederlandse Vereniging Huidtherapie (NVH), De Stichting Melanoom, Galderma en La Roche-Posay .
Meer informatie over deze dag vind je op www.
beschermjehuid.com. Op de site www.myskincheck.nl vind je informatie over wat je kunt doen
om huidkanker te voorkomen, je te helpen verdachte moedervlekken te herkennen en aan te geven
wanneer je het beste een huisarts of dermatoloog
kunt raadplegen. Alleen een huisarts of dermatoloog kan een definitieve diagnose stellen.
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Kunst achter Dijken met steun van Van der Bles en Rabobank OKK al 100 jaar
Makkum - In totaal 33 beeldende kunstenaars Vanuit lokale betrokkenheid
ambassadeur van Kimswerd
en vormgevers exposeren twee weekenden in mei
met een enorme variëteit aan werk tijdens de Kunst
achter Dijken Manifestatie. Om deze kunstmanifestatie financieel mede mogelijk te maken zijn
de deelnemende kunstenaars een unieke samenwerking aangegaan met Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland. De kunstenaars verhuren een aantal schilderijen aan de bank, uit de opbrengst
worden de organisatiekosten voldaan. De kunsttoerbus wordt mede mogelijk gemaakt door bijdrage van Taxi Van der Bles. Kunst Achter Dijken
is komend weekend nog te bezoeken. Zaterdag
21 en zondag 22 mei is iedere bezoeker tussen
11 en 17 uur van harte welkom. De manifestatie
is te bereiken per fiets of auto, maar er kan ook
gebruik gemaakt worden van de speciale kunstbus
van Taxi Van der Bles uit Makkum die comfortabel langs de ateliers en galerieën toert. Een gids
in de bus vertelt over wat de 33 deelnemende
kunstenaars laten zien tijdens het bezoek aan de
expositie- en werkplekken. De toer bestaat uit
lekker rondkijken, sfeerproeven, verflucht snuiven
en kennismaken met een verscheidenheid aan
stijlen, technieken en inspiratie-bronnen.

De Rabobank participeert graag in dit project,
omdat zij als dichtbijbank kunst en cultuur in de
regio een warm hart toedraagt. Daarnaast helpt
zij ondernemers graag bij het realiseren van
ambities. De kunstwerken zijn vanaf juli te
bekijken bij de Rabobankkantoren in Bolsward,
Makkum, Workum en Koudum.
Kunsttoerbus
Deelnemers aan de kunsttoer kunnen om 11 uur
opstappen bij Gallery Marco Käller bij de Holle
Poarte in Makkum. De kosten bedragen € 7,50
voor volwassenen en € 2,50 voor de kinderen.
Om zeker te zijn van een plaats in de bus is
reserveren gewenst. Aanmelden kan via info@
kunstachterdijken.nl.
Meer informatie
In de brochure van Kunst Achter Dijken die verkrijgbaar is bij o.a. VVV’s, bibliotheken, gemeente-huizen, musea en dorpshuizen, is meer informatie over de manifestatie te vinden. Ook op de
website www. kunstwunseradiel.nl is meer
informatie te vinden

Makkumers moeten ook inschrijven voor Nederlands
Eiwerpkampioenschap
Makkum - Het IJsselmeer dorp krijgt op 9 juli
aanstaande de primeur van het Open Nederlands
Kampioenschap Eiwerpen. De Markt zal het strijdtoneel zijn van vier verschillende onderdelen
eiwerpen. Dit wordt een dagvullend programma
met aansluitend gezelligheid met live muziek op
het Plein. Jetze Genee van de organiserende
vereniging Us Stek heeft er duidelijk zin in. Er is
inmiddels besloten het kampioenschap definitief
door te laten gaan. “Een evenement,” zegt Jetze,
“staat in de steigers wanneer er drie solide pijlers
zijn. In de eerste plaats een stevige organisatie.
We mogen zeggen dat dat het geval is. Us Stek
heeft in de afgelopen jaren bewezen, dat ze daartoe
in staat is en de uitbreiding van het programma
heeft geen echt grote problemen opgeleverd. In
de tweede plaats moet er zicht zijn op voldoende
deelnemers en ten derde dienen de financiën op
orde te zijn.” Voor wat betreft het aantal deelnemers
is er geen twijfel. De inschrijvingen via de site
www.eiwerpen.nl garanderen meer dan voldoende
belangstelling. Bij sommige onderdelen moet er
al voor worden gevreesd, dat het maximum wordt
bereikt. Jetze: “We willen natuurlijk wel dat de
vaste deelnemers uit het dorp een plek op de
deelnemerslijst krijgen. Om teleurstelling te voorkomen, vragen we hen dan ook even hun naam op
de site in te vullen.” Ook qua financiën worden
successen geboekt. De minimale begroting zal
worden gehaald, waardoor alle kosten betaald
kunnen worden. Het zijn wel steeds dezelfde
ondernemers, die de waarde van een toeristische
trekker onderkennen en bereid zijn om een bijdrage te leveren. Wij willen dit jaar groot uitpakken
om zodoende Makkum op de kaart te zetten.’ De
organisatie van het Open Nederlands Kampioenschap Eiwerpen laat zich daardoor echter niet van
de wijs brengen en gaat stug door. “We kunnen
best wat meer steun vanuit de bewoners van
Makkum en omstreken gebruiken. Zij zijn ten-

slotte degene die er het meeste plezier aan beleven.
Dat geldt voor het eiwerpen maar ook voor de
diverse andere gratis evenementen in Makkum!’.
Dat hoeven geen grote bedragen te zijn. Met een
donatie van een tientje zijn we al heel tevreden.
Voor ons is het veel belangrijker, dat we dat kunnen
zien als een vergroting van het draagvlak onder
de bevolking van Makkum,” aldus Jetze Genee.
Secretaris Jacques Hoogenboom van de organiserende Stichting is vooral tevreden over het feit,
dat de deelname uit het hele land en zelfs uit het
buitenland komen. Met name de belangstelling
voor het Ei Trebuchet is geweldig. Een aantal
technische opleidingen heeft zich gemeld en
beschouwen de bouw van een werkende trebuchet
als uitdaging. “Zij hebben een afstudeerproject
opgezet en omdat er sprake is van verschillende
scholen en verschillende groepen, ontstaat er een
wedstrijd in de wedstrijd. Dat kan alleen maar
leiden tot mooie sport,” aldus Hoogenboom. Het
kampioenschap wordt gehouden in vier disciplines.
Centraal staat het traditionele afstandwerpen voor
paren. Daarnaast is er een Eistafette voor teams
van zes personen, die zo snel mogelijk zes eieren
dienen over te gooien, daarbij gehinderd door een
scherm. Het Russisch Ei Roulette vraagt van de
deelnemers om beurten een ei te kiezen uit een
doosje van zes. Wie het ene rauwe ei tegen het
hoofd kapot slaat, verliest. En Ei Trebuchet doet
een beroep op de technische vaardigheden. Een ei
dient via een katapultmechanisme zo ver mogelijk
te worden geschoten en opgevangen. Alle eieren,
waarmee wordt gespeeld, zijn voor consumptie
afgekeurd. Er is een jeugdcategorie [tot 16 jaar]
er een seniorenklasse voor dames en heren. De
winnaars krijgen het recht Nederland te vertegenwoordigen op het wereldkampioenschap, dat in
2012 in het Engelse Swaton wordt gehouden.
Inschrijving kan geschieden via www.eiwerpen.nl.

* De huidige muziekvereniging OKK
Kimswerd - Op 11 januari 1911 werd bij
“ljochtmoanne waar” de muziekvereniging OKK
opgericht. Waarom volle maan? Er was amper
straatverlichting en de wegen buiten het dorp
waren slijkerige modderpaden. Op het eind van
de avond stond de zaal vol sigarenrook, maar 14
muziekliefhebbers werden lid en een dirigent,
Timmer van Bolsward, werd benoemd. Vanaf
het begin werden de leden een groep vrienden,
bestaande uit boeren, arbeiders en middenstanders,
die één ding gemeen hadden: muziek. Rang en
stand was niet aan de orde en nu na100 jaar spelen
er nog steeds klein-en achterkleinkinderen van hen
in het korps. Verder is het nog steeds een grote
gezellige vriendenkring. Vele leden hebben veel
over voor hun korps.
OKK kreeg al snel veel fans in het dorp. Vele
dorpsgenoten waren muzikaal, maar hadden nooit
de gelegenheid gehad, om dat te ontwikkelen
maar steunden OKK financieel. Wij kennen radio
en TV, maar van dat alles was er nog niets. De
meeste mensen moesten zich met zingen en soms
spelen op een mondharmonica tevreden stellen.
Tot de traditionele zaken behoorde de nieuwjaarsoptocht door het gehele dorp. Bij bruiloften
en bij 50-jarige huwelijken was OKK present.
Met de kermis, tijdens het kaatsen, trok het korps
extra publiek. Een grote eer was dat ze zelfs werden uitgenodigd door andere kaatsverenigingen.
In de winter werd er op de bovenzaal van het
café opgetreden; daarna een toneelstuk, gevolgd
door menig dansfeest tot in de kleine uurtjes.
OKK behoort tot de inventaris van Kimswerd is
onmisbaar geworden op velerlei gebied.
De kern van OKK bestaat uit een groot aantal
leden die al sinds hun jeugd lid zijn. Ondanks dat
hiervan een aantal verhuisden naar elders, zijn
zij OKK trouw gebleven en wordt nog iedere
woensdagavond in Kimswerd bezocht. Hun laatste grote optreden was op nieuwjaarsdag in een
afgeladen Grote Kerk in Harlingen. Het publiek
was dol enthousiast en liet dat ook merken. Op
zulke momenten is OKK een ware ambassadeur
voor ons dorp.
Op 21 mei 2011 hopen wordt het eeuwfeest met
elkaar te gevierd in het nieuwe Multi Functioneel
Centrum van Kimswerd genaamd “Piers-Stee”.
Het jubileumfeest begint om kwart over één met
de nostalgische optocht van oud/huidig OKK en
drumband van (oud)slagwerkers, schoolkinderen
en oude auto’s en tractoren. De hele dag zijn er
activiteiten tot in de late uurtjes.
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Laatste oproep KV Makkum Het blijft maar mooi weer tijdens de Simmerjûnkuierkes
De introductiecursus Kaatsvereniging Makkum,
start donderdag 26 mei om 19.15 uur. Opgave is
nog mogelijk t/m 23 mei a.s. bij Elly Otten. Tel:
0515-231915

Regio viswedstrijd omgeving
Parrega en Tjerkwerd
Parrega - Bij deze wil ik u een (hengel)sportuitslag doorgeven. Het betreft de uitslag van de
regiowedstrijd die op 23 april is georganiseerd
door de gezamenlijke besturen van HSV de Voorn
te Harlingen, HSV Ons Genoegen te Makkum,
HSV De Bears te Balk en HSV de Deinende
Dobber te St. Annaparochie. De vislokatie was
de Workumer Trekvaart tussen Tjerkwerd en
Parrega. De organiserende vereniging was deze
keer HSV de Bears te Balk. Er deden 44 vissers
mee aan de wedstrijd en er werd gevist van
09.00-13.00 uur. Er werd in twee vakken gevist,
vak A (tussen Tjerkwerd en Parrega) en vak B
(tussen Parrega en Workum). Om 07.30 uur
werden de visstekken verloot in dorpshuis de
Gearhing te Parrega. Na het openingswoord van
Marten Schram vertrok iedereen naar de waterkant en kon worden begonnen met het opbouwen
van de stek. Om 09.00 uur klonk het beginsignaal.
Het was prachtig weer. Het parcours langs de
Workumer Trekvaart lag er zonovergoten bij en
er werd goed vis gevangen, hoewel dit wel
afhankelijk was van de stek. In het B-vak werd
meer gevangen dan in het A-vak. De feederhengel
was favoriet, er werd veel brasem gevangen
tegen de andere oever, maar ook met de vaste
stok werden de nodige visjes gevangen. Na vier
uur gevist te hebben ging om 13.00 uur het eindsignaal en werd na de weging de prijsuitreiking
gehouden in het dorpshuis, waar voor iedereen
een snack klaar stond. Hierna ging spreker van
dienst Marten Schram over tot de prijsuitreiking
en kregen de prijswinnaars een vleespakket mee
naar huis.
De uitslag was als volgt:
Vak A:
1. K. Bakker
HSV Ons Genoegen 10500 gr
2. B. Sluiter
HSV Ons Genoegen 6180 gr
3. B. Altena
HSV Ons Genoegen 5000 gr
4. A. de Vries
HSV Ons Genoegen 4860 gr
5. J. de Vries
HSV Ons Genoegen 4820 gr
Vak B:
1. H. Soeten
2. F. van Duinen
3. J. Bosma
4. B. vd Veen
5. IJ. Kiela

HSV de Bears
12480 gr
HSV Ons Genoegen 8900 gr
HSV de Bears
6780 gr
HSV de Voorn
6500 gr
HSV de Bears
6160 gr

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

eigen foto

* De Pinjumer Jappie Ticghelaar hier als pontbaas. Deze foto bij het hieraan voorafgaand ‘kuierke
Pingjum - Ook op 11 mei was het een prachtige
avond toen zo’n 90 deelnemers klaarstonden om
met Willem op stap te gaan in het weidse gebied
van de voormalige Marneslenk. Er waren weer
een tiental nieuwe gezichten bij, maar het was
ook leuk te zien, dat veel deelnemers van vorige
simmerjûnkuierkes elkaar direct even opzochten
om elkaar te begroeten. Langs de noordrand van
Pingjum werd de Rommerdalaan opgezocht en
via dit bochtige dijkje tussen terpen door kwam
de groep bij de oeroude boerderij Rommerdastate,
waar Willem vertelde over terpafgravingen in de
19e eeuw en liet zien waar de schuiten die de
terpaarde moesten afvoeren moesten keren; het z.g.
zwaaigat. Nu een brede berm met veel brandnetels.
Via het tweede deel van dezelfde Rommerdalaan,
waar vroeger dus de vaart naar de Harlinger/
Bolswarder vaart liep werd de roemruchte Pingjumer Gouden Halsband bereikt. Deze voormalige
“slachtedijk” ligt als een soort halsband rond het
terpdorp Pingjum en heeft eeuwenlang gezorgd
dat de Pingjumers droge voeten hielden. Zelfs
tijdens de vreselijke watersnoodramp van 1825
toen in alle gebieden rondom de voormalige
Zuiderzee mensen moesten vluchten voor de
woeste zee en grote gebieden voor jaren dor het

zoute zeewater onvruchtbaar zouden blijven,
bleef Pingjum en het omliggende land binnen de
Pingjumer Gouden Halsband gespaard. Via
buurtschap “De Blokken” waarvan het gerucht
wil dat er ooit een z.g. blokhuis moet hebben
gestaan, bereikte de groep het begin van de
Zandweg (ook wel Strandweg genoemd). Hier
vertelde Willem over de nooit aflatende strijd
van de Pingjumers tegen de overstromingen van
de Marneslenk van zo’n 1000 jaar geleden en
iets verder verhaalde hij ook nog over monnikenpaden/kerkenpaden waarvan de groep een heel
fraai exemplaar mocht betreden. Na dit intermezzo ging het weer op Pingjum aan en na een
kleine 2 uren en meer dan 6 kilometer werd
Pingjum weer bereikt, alwaar dor een klein deel
van de deelnemers nog gezellig werd nagepraat
over de kuier en allerhande andere zaken die bij
zo’n nazit ook aan de orde komen.
Op 8 juni kan er weer gekuierd worden met
Willem en dan is de start in Arum bij de brug.
Ook dan kost het niks en begint Willem om 19 uur.
Vanaf 12 jaar mag iedereen mee, maar omdat er
over particulier terrein wordt gewandeld mogen
er geen honden mee.
Opel Meriva 1.6-16V
Temptation, airco, Cruisecontr,
radio-cd, Lm.velgen, mistl.voor,
El.ramen/spiegels, Cpv+afst bediening
104dkm bj 2007

uniGar Horjus

 10445,-

Audi A3 2.0Fsi Sportback Automaat,71kdm 2006

verkocht!

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise

2005

€ 8900,-

Citroen C4 HdiF Image,luxe uitv. 76dkm

2008

€ 11645,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm

2008

€ 10945,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen

1996

€ 4850,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

€ 10445,-

Fiat Stilo 1.6-16v,3drs,zwart,airco

2003

€ 4900,-

Peugeot 207SW 1.6Vti,zilver,airco,30dkm

2008

€ 13645,-

Fiat GR Punto 1.4i,5drs,airco, 64dkm

2008

€ 9445,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 8945,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm

2008

€ 6445,-

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

2004

€ 8445,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm

2008

€ 12745,-

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

2008

€ 10445,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm

2007

€ 7750,-

VW Golf Plus 1.6i,zwart,airco,hoge zit

2007

€ 13945,-

Airco onderhoud en reparatie
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
www.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum - 0515-231318
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PC/LR De Waardruiters

Nieuwe trainingspakken voor GV Sparta

Koudum 23 april dressuur-paarden:
Op deze mooie zaterdag werd er een dressuurwedstrijd in Koudum gehouden voor paarden, In
de klasse L1 dressuur startte Yvette Altena met
Mara, 1e proef 183 punten.
In de klasse M1 kwam Marieke Lombaard met
Uniek Nynke B aan de start, 1e proef 181 punten
en de 2e proef 190 punten en de 3e prijs.
Warga 23 april dressuur-paarden:
Ook in Warga werd een dressuuwedstrijd voor
paarden gehouden, hier ging Wietske Visser met
Ulesta heen, deze combinatie startte in de klasse
L1-dressuur, 1e proef 189 punten en de 2e proef
199! punten, maar liefst 3 winstpunten.
Koudum 24 april concours pony’s:
Na de paarden was de beurt aan de pony’s, in de
klasse B-dressuur D/E pony’s een winstpunt
voor Sophie Postma met Julita, 180 punten, ook
winstpunten voor Gerbrich Bosma met Sky
Dancer, 1e proef 193 punten en een 2e prijs en
de 2e proef 180 punten.

eigen foto

Arum - Gymnastiek Vereniging Sparta uit Arum
heeft een druk maar geslaagd seizoen achter de rug.
In januari mocht zij haar 90-jarig bestaan vieren.
Dit is gedaan met een schitterende jubileumshow
waarin alle sportieve leden hun inbreng hadden.
GV Sparta is actief op verschillende onderdelen;
er zijn 3 recreatieve gymgroepen voor kinderen,
een dames-en heren gymnastiekgroep, yogalessen
en een turngroep die aan rayonwedstrijden meedoet. Vorig jaar is GV Sparta tevens begonnen met
het aanbieden van fundance-lessen. Dit bleek een
groot succes, dus ook het komende seizoen kunnen
de leden weer meedoen in 3 verschillende leeftijdsgroepen met de fundance.
Als klap op de vuurpijl werd GV Sparta verblijd
door de Stichting tot Nut. Door hun bijdrage in
de kosten kon de vereniging prachtige nieuwe
trainingspakken aanschaffen. Tijdens het Wûnseradieltoernooi, gehouden op 9 april in Makkum,
waren de pakken net afgeleverd en konden ze
gedragen (en geshowd) worden. ’s Ochtends door
de recreatieve gymleden en ’s middags door de
meiden van de turnkeurgroep.

Hierbij wil de vereniging de Stichting tot Nut,
die door Friesland Bank in de gelegenheid is
gesteld om de GV Sparta op deze wijze te ondersteunen, heel hartelijk bedanken! De vereniging
is erg trots op haar jeugdleden én op de nieuwe
trainingspakken. En de meiden hadden er succes
mee; er werden die dag heel wat medailles mee
naar huis genomen!

Ook kwamen diverse combinaties aan de start
bij het springen: B-springen C pony’s: een 2e
prijs voor Sybrich Wijnsma met Silverdream,
foutloos parcours en een stijl van 54 punten. Maar
liefst 2 foutloze rondes voor Simone Dijkstra
met Duet, beide keren met een stijl van 52.
B-springen D/E pony’s: een foutloze ronde met
een stijl van 54 punten en een 4e prijs voor
Sophie Postma met Julita, ook een 4e prijs voor
Gerbrich Bosma met Sky Dancer, foutloze ronde
en een stijl van 54,5, het 2e parcours een 2e prijs
met een stijl van 51 punten.
Arum 25 april dressuur paarden:
Op 2e paasdag werd er in Arum een dressuurwedstrijd gehouden, in de klasse L1 kwam Wietske
Visser met Ulesta aan de start, 187 punten, deze
combinatie had dit weekend voldoende winstpunten bij elkaar gereden om te mogen promoveren naar de klasse L2.
In de klasse L2 startte Marjan Bouma met Leo,
een mooie proef, 188 punten en een 4e prijs.
Warga 30 april springen paarden:
Op deze mooie koninginnedag werd er een springwedstrijd te Warga gehouden, hierbij startte Iris
van der Kamp met Why Not in de klasse
B-springen. Deze combinatie keerde tevreden
huiswaarts met 2x een foutloos parcours plus de
bijbehorende winstpunten.

eigen foto

St. Nicolaasga 7 mei dressuur paarden:
In de klasse B-dressuur kwam Hielke Gorter met
Max aan de start, de eerste proef 184 punten en
de tweede proef 186 punten. Petra de With
startte met Zhyreina in de klasse M2, de eerste
proef 188 punten en de tweede proef 182 punten.
Appingedam 7 mei springen paarden:
Iris van der Kamp ging helemaal naar Appingedam
om met haar Why Not deel te nemen aan een
springconcours, deze combinatie kwam aan de
start in de klasse B, een foutloos parcours met
een stijl van 51 en een 2e prijs.
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Oeds van Dijk ledenpartij afdeling jeugd
door Lars O en zo waren de kransen voor zijn
partuur.

eigen foto

Makkum - Onder prachtige weersomstandigheden
ging ook de jeugd los op deze eerste ledenpartij.
Bij de welpen stonden 3 partuur op de lijst.Dus
poulekaatsen. Danny en Jildert verloren hun
beide partijen. Xander en Cornelis tegen Jorn en
Ingmar moest uitmaken wie er met de kransen
naar huis gingen. Met 3-5 0/6 was de winst voor
Jorn en Ingmar. Voor Ingmar was dit zijn eerste
krans en wij hopen dat er nog vele mogen volgen.
Bij de pupillen ook 3 partuur op de lijst.Rik en
Abe verloren hun 2 partijen. Dus ging het tussen
Lars, Amber en Elma tegen Alwin en Lars W om
de prijzen. Een echte finale met op het eind alles
aan de hang. De laatste bal werd goed gekeerd

Bij de schooljeugd 4 partuur op de lijst. Loes en
Jasper verloren al hun 3 partijen. Bauke-Jan en
Eelke verloren een partij. De strijd om de prijzen
ging tussen Jouke en Evelien tegen Jurre en
Lisanne. Jurre cs kwamen dik achter maar vochten
zich goed terug. Jurre cs verloren wel met 5-4
maar deze 4 eersten waren genoeg voor de eerste
prijs. Dit weekend van 7/8 mei werden er op de
federatie en KNKB vele prijzen gewonnen door
de jeugd van KV Makkum. Jongens en meisjes
gefeliciteerd!!
Uitslag welpen
1 Jorn Dijkstra en Ingmar Wijma
2 Xander Nauta en Cornelis Tijmstra
Uitslag pupillen
1 Lars Onrust, Amber Nauta en Elma v.d Logt
2 Alwin v.d Weeerdt en Lars Wijma
Uitslag schooljeigd
1 Jurren Rinia en Lisanne Rinia
2 Jouke Vlasbloem en Evelien v.d Land

Albert Rinia K.N.K.B. schooljongens A- en B klasse te Makkum
cs. Om half 5 de laatste slag waarna de voorzitter
de prijzen aan de kaatsers uitreikte.

eigen foto

Makkum – Zondag was de jaarlijkse Albert Rinia
kaatspartij. Op de lijst stonden 30 partuur in de
B klasse. Er werd om 10.00 uur gestart in 15
perken op het veld te Makkum. Er werd goed
gekaatst door alle jongens en vooral ook heel
sportief. In de halve finale streden in de winnaarsronde de parturen van Wybren Postam en Lex
Potma tegen het partuur Wessel Miedema en Wout
Zijlstra winst was voor partuur Wessel Miedema
cs De andere halve finale ging tussen het partuur
van Jurre Rinia, plaatselijke favoriet en Willem
Ruisch tegen het partuur Fedde Okkinga en Simen
Bootsma de andere plaatselijke favoriet. Deze
werd gewonnen door Fedde Okkinga cs.
De finale was tussen partuur Wessel Miedema cs
en Fedde Okiinga cs Partuur Wessel Miedema
nam een grote voorsprong en gaf dit niet meer
uit handen. Met 5-3 6/0 waren de kransen voor hen.
In de verliezersronde werden de halve finales
gekaatst tussen partuur Roald Bruinsma en Anton
Born tegen partuur Jimmy Geertsma en Fedde
Akkerman de winst was voor partuur Jimmy
Geertsma cs.
De andere halve finale tussen de parturen Piter
v.d Ploeg en Sjaak Bakker tegen Johannes
Reiker en Catrinus van Wieren, partuur Johannes
Reiker cs. won deze partij. De finale tussen werd
gewonnen, met 5-4 6/6 door Jimmy Geertsma

In de A klasse twee poules van 4 partuur. Er
werd zeer spannend gekaatst. Het regende hier
bovenslagen. Maar ook werd er goed opgeslagen.
Om de derde plaats werd gekaatst door Evert
Pieter Tolsma en Rykhelt Smink tegen Gerrit
Winkel en Nick Leistra. Deze werd met 5-3 6/6
gewonnen door Evert Pieter Tolsma cs. De finale
ging tussen Dirjan Bouma en Marco de Groot
tegen Mark Jan Ykema en Ruben Eijzinga. Deze
werd gewonnen met 5-1 6/6 door het partuur van
Dirjan Bouma cs.
Uitslag A Klasse
1 Dirjan Bouma Grou
Marco de Groot Franeker
2 Mark Jan Ijkema Sexbierum
Ruben Eijzinga Berliku
3 Evert Pieter Tolsma Winsum
Rykhelt Smink Baaium
Uitslag B Klasse
1 Wessel Miedema Berlikum
Wout Zijlstra Folsgare
2 Fedde Okkinga Arum
Simen Bootsma Makkum
3 Wijbren Postma Ingelum
Lex Potma Hommerts
3 Jurre Rinia Makkum
Willem Ruisch Stiens
Verliezersronde
1 Jimmy Geertsma Dronrijp
Fedde Akkerman Stiens
2 Johannes Reiker Scharnegoutum
Cathrinus van Wieren Ried
3 oald Bruinsma Britsum
Anton Born Berlikum
3 Piter v.d Ploeg Holwerd
Sjaak Bakker Achlum

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS
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Eerste wedstrijddag federatiecompetitie
Wûnseradiel-Bolsward-Workum

Van der Valk wederom Koning
op RABOBANK Oranje Partij

foto: Lijkle Spijksma
* achter vlnr Jetze Jan Twijnstra, Douwe van der Zee, Klaas Anne Terluin (jongens), Irma Folkertsma, Thomaske
Reitsma, Lisa de Jong (meisjes) en voor Simen Bootsma, Klaas Bosma, Jasper Miedema (schooljongens)
Schettens - Op het sportveld in Schettens organiseerde S.L.S. de eerste wedstrijd van de federatiecompetitie afdeling voor de categorieën schooljongens, meisjes en jongens (poulekaatsen). Bij de
schooljongens kaatsten in de derde ronde Makkum
1 (Simen Bootsma, Jasper Miedema Klaas Bosma)
tegen Makkum 2 (Jurre Rinia, Jouke Vlasbloem en
Jochem Strikwerda) en de winst 5-3 6-4 was voor
Makkum 1. De Pingjumer meisjes (Thomaske Reitsma,
Irma Folkertsma en Lisa de Jong) gingen in deze
categorie met de kransen naar huis. Zij wonnen de
derde ronde met 5-2 6-0 van de Exmorster meisjes
Anna Elske van der Goot, Boudianne Terluin en
Douwina Zuidema. De Exmorster jongens Jetze
Jan Twijnstra, Douwe van der Zee en Klaas Anne
Terluin hadden meer geluk. Zij wonnen de derde
ronde met 5-2 6-2 van Pingjum (Frank v.d.
Wetering, Tim Bartels en Edgar Snijders.
Eerste ronde schooljongens:
Makkum 1 Simen Bootsma c.s. – Lollum-Waaxens
(Justin Akkerman, Joram Dijkstra, Niek Veenje (5-3
6-0). Witmarsum (Pier Zaagemans, Pieter Kleinjan,
Remco Dooper) – Makkum 2 Jurre Rinia c.s. (2-5 2-6).
Tweede ronde:
Makkum 1 Simen Bootsma c.s. - Witmarsum Pier

Zaagemans c.s. (5-3 6-2). Lollum-Waaxens Justin
Akkerman c.s. – Makkum 2 Jurre Dijkstra c.s. (2-5 4-6).
Derde ronde:
Lollum-Waaxens Justin Akkerman c.s. – Witmarsum
Pier Zaagemans c.s. (3-5 0-6).
Meisjes: Eerste ronde:
Makkum (Sanne Idsinga, Gerda Sieperda, Rina Nota)
– Exmorra (Anna Elske van der Goot c.s. (4-5 6-6).
Tweede ronde:
Pingjum Thomaske Reitsma c.s – Makkum Sanne
Idsinga c.s. (5-4 2-6).
Derde ronde:
Exmorra Anna Elske van der Goot c.s. – Pingjum
Thomaske Reitsma c.s. (2-5 0-6).
Jongens: Eerste ronde:
Pingjum Frank v.d. Wetering c.s. – Lollum-Waaxens
Simon Bruinsma, Hubertus Galema, Hille Otto
Folkerts (5-4 6-2).
Tweede ronde:
Exmorra Jetze Jan Twijnstra c.s. - Lollum-Waaxens
Simon Bruinsma c.s. (5-5 4-6).
Derde ronde:
Pingjum Frank v.d. Wetering c.s. Exmorra Jetze Jan
Twijnstra c.s. (2-5 2-6).

Gaest/Ferwâlde - Op Koninginnedag wordt op
“de Boppeslach” in Gaast de eerste koningsprijs
van het nieuwe kaatsseizoen uitgereikt. Halsreikend
wordt door de fanatiekste kaatsers van KV “Trye
Yn Ien” uitgekeken naar de 30e van de 4e. It giet
wer los, de kreet waarmee het nieuwe seizoen steevast wordt geopend klonk ook dit jaar weer over
het terrein. De door RABOBANK Sneek Sudwest
Fryslân gesponsorde partij geld doorgaans als
graadmeter hoe iedereen er weer voor staat na het
winterskoft. Er waren 6 parturen opgegeven, twee
minder dan vorig jaar maar er kon mooi worden
gekaatst in twee poules. Dat een ieder eerst weer
enigszins moet wennen staat buiten kijf maar er
werd gemiddeld zo’n anderhalf uur over een partij
gedaan, dit is aan de lange kant maar er werden dan
ook vele eersten op 6-6 uitgespeeld. Van der Valk
was evenals vorig jaar oppermachtig met zijn partuur,
zij streken met de hoogste eer en de koningsprijs
was verdiend voor Van der Valk.
In de eerste poule waren de parturen; Lammert
Miedema met Johannes van Kalsbeek en Gerard v
d Wal, Sjoerd Hiemstra met Gerben Stellingwerf en
Trijntje Hoekstra en Melle de Boer met Cristiaan
Drayer en Annie Koning aan elkaar gewaagt. In de
poule werden de punten spannend verdeeld en eindigden de parturen met resp. 10 – 11 en 10 eersten.
De tweede partj in deze poule tussen Melle c.s. en
Sjoerd Hiemstra c.s. draaide het een stuk beter binnen het partuur en werden Sjoerd hiemstra, Gerben
Stellingwerf enTrijntje Hoekstra nipt verslagen met
5-4 6-6. In deze partij gaf Hiemstra c.s. hun visitekaartje al af en dat was een goede waarschuwing
voor Miedema c.s. die de opponend in de volgende
partij waren. Hiemstra, Stellingwerf en Hoekstra waren
sterk op dreef, Hiemstra tûk en reast, Stellingwerf
jong, sterk en vlug en Trijntje Hoekstra best aan
opslag en tussenspul. Hier was voor Miedema c.s.
geen houden aan, ondanks de ervaring en tûkkens
van Miedema liep het niet en werd er te veel
geknoeid. Winst Hiemstra c.s. 5-3 6-4 en daarmee
een verdiende plek in de finale.
De tweede finalist moest komen uit de andere poule
met daarin op papier twee sterke parturen, Pieter vd
Valk, Hielke Oosterhuis en Tiny Hiemstra en het
partuur Theo Sellingwerf, Herre Stegenga en Wietske
Buma. Het partuur Abe Rignalda, Marten Hoekstra
en Sabine Drayer maakte de poule compleet. De
derde partij in de poule was tussen v d Valk c.s. en
Rignalda c.s. Geen gemakkelijke opgaaf voor
Rignalda, Hoekstra en Drayer om tegen de toch wel
de inmiddels favoriet te moeten optreden. In de
eindstand wordt duidelijk dat het beste partuur, dat
steeds beter begon te draaien met monsterlijke uitslagen van Oosterhuis en v d Valk en een beste
voorbest opslaagster Tiny Hiemstra Rignalda c.s.
deden wat ze moesten doen het hun tegenstander zo
lastig mogelijk maken maar met 5-3 6-0 was het
gedaan. Van der Valk c.s. in de finale.
De finale begon voortvaren voor het partuur van
der Valk met een sterk opgebouwde voorsprong 4-1
werd het Hiemstra te gortig en zetten zij de tegen
aanval in. Tot er een 5-5 aan de telegraaf hing, grote
klasse. Van der Valk Oosterhuis en Tiny Hiemstra
krabden zich eens achter de oren en dachten, dit zal
toch niet gebeuren? Maar het laatste eerst was
wederom een subliem optreden voor van der Valk
c.s. Met twee behouden dikke kaatsen bij de boppe
en een zitbal door Tiny was de winst veilig gesteld.
Chappeau. Evenals vorig jaar werd Pieter van der
Valk gekozen tot koning
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Makkum besluit seizoen met gelijkspel tegen CVVO
Makkum - In de laatste wedstrijd van het seizoen
2010-2011 heeft Makkum op sportpark ‘De Braak’
gelijkgespeeld tegen CVVO. Na een 3-1 voorsprong bij rust liet het de Lemsters na de thee
langszij komen: 3-3. Net als vorige week tegen
Nijland deed Makkum zichzelf met het gelijkspel tekort. Had het de helft van de opgelegde
kansen die het kreeg benut dan had het niet alleen
de wedstrijd gewonnen maar tevens de vijfde
plaats op de ranglijst heroverd op de opponent
van zaterdag. Met name in de aantrekkelijke
eerste helft waarin de voorwaartsen van de thuisploeg een stuk sterker bleken dan de verdedigers
van de gasten creëerde Makkum kans op kans.
Uiteindelijk scoorde de ploeg uit al die kansen
‘slechts’ 3 maal.
Overigens bleek CVVO verdedigend niet al te
sterk maar aanvallend sprak het wel degelijk een
flink woordje mee. Via vlijmscherpe counters
creëerde de ploeg een aantal prima mogelijkheden
waarbij doelman Theo Nota meermalen handelend
moest optreden. Die deed dat uiterst bekwaam
waarbij hij onder andere een vrije trap op prachtige wijze uit de kruising ranselde. Op een fraaie
uithaal van de rechterspits van CVVO na een
halfuur spelen was Nota echter kansloos. Op dat
moment had Makkum al tweemaal gescoord. Na
tien minuten spelen was het Jesse Adema die na
voorbereidend werk van de beide andere spitsen,
Daniël Kleiterp en Feike Melchers, de openingstreffer voor z’n rekening nam. Tien minuten later
was het Kleiterp zelf die een steekpass van
Lennart Adema op waarde schatte en koeltjes de
2-0 in de korte hoek achter keeper Tjalling Bergsma
schoot. Na de tegengoal van CVVO had Makkum
legio kansen de het verschil weer op 2 te brengen.
De beste was nota bene voor laatste man Jan
Hiemstra die na de mooiste, volledig uitgespeelde
aanval van de middag de bal voor het inschuiven
had maar keihard over het verlaten doel schoot.
Vlak voor rust was het wel raak toen de ongedekt
gelaten Menno Bijlsma uit een strakke corner
van Lennart Adema koppend de hoek voor het
uitzoeken had en dat bekwaam deed.

In eerste instantie leek de tweede helft een kopie
te worden van de eerste. Makkum kreeg het eerste
kwartier een drietal prima mogelijkheden terwijl
ook CVVO een opgelegde kans kreeg op de aansluittreffer. Tot meer doelpunten leidden de kansen
in eerste instantie niet. Waar Makkum het eerste
uur in ieder geval qua kansen de bovenliggende
partij was, was er in het laatste halfuur van de
wedstrijd meer sprake van evenwicht. In die fase
liet CVVO zien dat het effectiever met de kansen
omsprong dan de thuisploeg. Eerst was het een
indraaiende vrije trap die koppend tot doelpunt
werd verlengd. Niet veel later was het zelfs weer
gelijk toen de snelle rechtsbuiten van CVVO op
randje buitenspel mocht doorgaan en beheerst de
3-3 aantekende. Hoewel beide ploegen na de
gelijkmaker nog enkele kansjes kregen werd er
niet meer gescoord.
Door het gelijke spel en de overige uitslagen is
de doelstelling voor dit seizoen, de vijfde plaats,
niet behaald. Net als vorig seizoen (toen overigens
in een competitie met 12 ploegen) is Makkum
geëindigd als zevende terwijl het in geen van de
periodes een rol van betekenis heeft gespeeld.
En dat is al met al toch wat minder dan waarop
de vaste supportersschare vooraf had gerekend
en gehoopt. De wedstrijd van zaterdag stond mede
in het teken van het afscheid van een aantal spelers.
Om uiteenlopende redenen kwamen Bouke de
Vries, Theo Nota en Teake Elgersma (voorlopig)
voor het laatst uit voor het eerste elftal. Daarnaast
gaat de van een knieoperatie herstellende Andre
Lindeboom volgend seizoen meetrainen met de
B-selectie. Behalve genoemde spelers nam ook
assistent-trainer Herman Nota afscheid, de man die
vele jaren met een groot gedeelte van de huidige
ploeg heeft gewerkt en met name als trainer van
de A-junioren heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een aantal spelers. Of het aanwezige
talent volgend seizoen eindelijk tot volle wasdom
komt moet worden afgewacht. In potentie zou de
ploeg, met Jelle Hiemstra weer terug op het oude
nest, volgend seizoen een grotere rol van betekenis
moeten kunnen spelen dan dit seizoen.

Metsel- en voegbedrijf Tjalsma vof en Administratiekantoor
AHT eindelijk van start met bouw nieuw pand
Arum - Metsel- en voegbedrijf Tjalsma vof en
Administratiekantoor AHT, gevestigd te Arum
zijn vier jaar bezig geweest om een nieuw pand
te laten zetten op het bedrijventerrein “de Potstal”.
Op de huidig gevestigde locatie is geen uitbreidingsmogelijk meer en wegens groei in beide
bedrijven is vier jaar geleden besloten om een
nieuw bedrijfspand te bouwen. Helaas was er geen
snelle medewerking van de oude gemeente, vele
fouten, loze beloftes en onduidelijkheden gaven
deze twee bedrijven niet de kans om vier jaar
geleden uit te breiden. Stilstand is achtergang, maar
de aanhouder wint en mochten we eindelijk woensdag 11 mei de eerste paal de grond in heien. De
oudste zoon Tommy van de eigenaren Teade en
Afke Huitema mocht de eerste paal vol trots heien.
Over een half jaar hopen beide bedrijven hun
intrede te mogen doen in het nieuwe pand, deze
wordt gebouwd door Aannemersbedrijf AgricolaBouw’75, natuurlijk wordt het metsel- en voegwerk verzorgd door de eigenaar Teade Huitema.
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Maak nu je afspraak
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kapsalon Nynke
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dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989
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Voetbalprogramma
Wedstrijdprogramma woensdag 18 mei
19.00
Makkum E2 - YVC E2
Wedstrijdprogramma zaterdag 21 mei
14:00
Leeuwarden 2 - Makkum 3
14:30
VVI 4 - Makkum 4
9:00
NOK B1 - Makkum B1
10:45
Makkum C1 - Heerenveen C3
10:00
VWC C2 - Makkum C2
9:00
Workum D1 - Makkum D1
10:30
Oeverzwaluwen D2 - Makkum D2
11:00
RES E1 - Makkum E1
10:15
Heerenveen E7 - Makkum E2
9:00
Makkum E4 - IJVC E4
9:15
Makkum F1 - CVVO F1
9:00
Joure SC F4 - Makkum F2
9:00
IJVC F3 - Makkum F3
12:30
Makkum DA1 - Heeg/IJVC DA1
10:40
DWP MC1 - Makkum MC1
19.00
Makkum E1 - YVC E1
Wedstrijdprogramma dindag 24 mei
19.00
Makkum 2 - Be Quick 2

TE KOOP

Van Camminghaweg 29a
ARUM
Royale vrijstaande semibungalow met garage en
diepe tuin. Slaap- en
badkamer op beg. grond.
Vraagprijs:
€ 249.000,00 k.k.

Uitslagen V.V. Makkum
Makkum 1 - CVVO 1
Makkum 2 - Oranje Nassau 5
Makkum 4 - Zeerobben 4
Makkum A1 - Arum A1
JV Bolsward C1 - Makkum C1
Franeker SC C4 - Makkum C2
Makkum D1 - RES D1
Franeker SC D5 - Makkum D2
Makkum E1 - Nieuweschoot E1
Makkum E2 - OudegaHJSC E2
SneekWit-Zwart E6 - Makkum E3
SneekWit-Zwart E7 - Makkum E4
Scharnegoutum’70 F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Heerenveense Boys F4
Makkum F3 - JV Bolsward F7
Harlingen DA2 - Makkum DA1
Makkum MC1 - SVM MC1

3-3
4-0
4-1
4-1
1-3
1-3
0-3
4-0
11 - 4
6-2
6-3
1-1
5-2
0-6
0-6
afg
0-1

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: belboei@makkum.nl
Redactie Fotograaf;
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum,
Tel. 0515-231350, E-mail: belboei@makkum.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: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude tel. 06 - 5378 4057
E-mail: belboei@makkum.nl
Drukkerij
Printwurk-Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan
wordt dit de eerst volgende woensdag niet
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd
wanneer u iets heeft gevonden of verloren.
Gratis geplaatst tot  250.email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Vijvergoudvissen diverse maten van 5 tot 15 cm.
Tel. 0515-232830
Konijnenhok lang 150 cm, breed 50 cm, tel.
0515-579312
Mooie stevige kast donker hardhout € 20,Stoeptegels plm. 20 stuks, € 10,- tel. 0515-750233
Wasmachine i.z.gh.st. Indesit 1098 WX 5 kg, € 75,eikenhouten kastje h.80,5 cm, br. 100 cm, d 45
cm. Mooi kastje moet opgeknapt worden € 15,tel. 0515-232103
Vouwwagen merk Walker € 95,-tel. 06-36275895

Ook in Makkum liggen de garnalenvissers voor de wal.

Twirre en Zeesteeg halen punten in Grouw

GEVONDEN

In de C.Lenigestraat te Makkum dames/meisjesbroek, donkergrijs, tricot, 3/4, maat 164 + zwarte
T-shirt. Tel. 0515-231233
Wie mist een kinderfietsje, in diverse kleuren.
Af te halen bij Garage Horjus
GRATIS AF TE HALEN

Semi-electrische Orgel Leslie. Fiets (weduwe)
zonder lagers, duis een opkanppertje, tel. 0515750233
GEVRAAGD

Laatste oproep!!! Je kunt nog tot 1 juni a.s. iemand
opgeven als Zeermeermin & Neptunes voor tijdens
de Visserijdagen in Makkum op 19 en 20 augustus!
Aanmelden via www.visserijdagen-makkum.nl.
GEZOCHT

Deelnemers gezocht voor de Pieremagocheltocht
tijdens de Visserijdagen in Makkum op vrijdag
19 augustus. Maak je eigen creatie en vaar mee
met de tocht! Geef je op via www.visserijdagenmakkum.nl.

Plaats uw
zoekertje
in de
Makkumer
Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

eigen foto

Grou/Makkum - Zaterdag 14 mei was er een
roeirace in en rondom Grouw over de Friese
wateren. De eerste start was om 12 uur waarna
de Twirre en de Zeesteeg rond 1 uur vertrokken.
De Twirre 6 minuten voor de Zeesteeg, weinig
kans dat ze elkaar nog zouden treffen. Er stond
een stevige bries waarbij de sturen de sloep bij
de start goed moesten inroeien anders zaten ze
boven op de kade of de medestart. Bij de Twirre
ging het goed en de Zeesteeg mocht deze keer
alleen van start waardoor deze vlekkeloos verliep.
Op het pikmeer moest het Prinses Margrietkanaal
worden overgestoken. Hier konden beide sloepen
voelen hoe krachtig de wind was. Met de wind
in de rug konden de sloepen een behoorlijke
snelheid behalen waar ze normaal harder moesten
trekken om dit te bereiken konden ze nu behoorlijk op techniek roeien en de krachten sparen voor
het 2de traject tegen de wind in. Over de Wijde
Ee en de Modderige Poel was er nog weinig in
te halen. Al kon de Zeesteeg al duidelijk zien dat
ze inliepen op hun vorige start en de start die
achter hen waren vertrokken niet zo snel dichterbij kwamen. Bij de tweede sluis moest er even
worden ingehouden waarna ze de tweede sloep
konden inhalen, op dit moment waren ze zelf
nog niet ingehaald wat de roeiers altijd extra
kracht geeft. Op de 10 km stond een tijdbord
waar wij erachter kwamen dat wij het eerste
helft binnen het uur hadden afgelegd. Altijd
motiverend gingen wij op voor de tweede helft.
In de Hooimanssloot konden er diverse sloepen
worden ingehaald en bij het kruispunt kon de
Zeesteeg nog op tijd voor het vrachtschip de
bocht om, op het volgende rak werden zij inge-

haald door de mercator die voor de volgende
boei ervoor vloog. In het kielzog van de mercator
haalden wij de volgende sloepen in. De Zeesteeg
moest even aanzetten voor het smalste stuk van
de race. Hier konden de roeiers van de Zeesteeg
zien hoe de achterliggende roeiers behoorlijk in
de knoop kwamen. Hierna kwam een lang rak
waar behoorlijk tegen de wind in moest worden
geroeid. Toch kon de snelheid hier worden vastgehouden. Op naar de laatste 3 km. Met smallere
stukken wat meer pleziervaart en nog een oversteek op het Prinses Margrietkanaal. De Zeesteeg
kon hier nog een paar geduchte tegenstanders
inhalen en op naar het laatste kruispunt en nog een
brug. Hier kreeg de Zeesteeg nog een behoorlijke
opstopping voor de kiezen. De Moby Dick haalde
de Zeesteeg in en vloog nog voor de Orkaan. Op
hetzelfde moment haalde de Orkaan een sloep
uit de Wormer in maar kreeg hier niet genoeg
ruimte waardoor de slagroeier van de Orkaan
van z’n bankje viel de Zeesteeg kwam in de
knoei en kon niet door het stuurboord doorgang.
De slag Stuurboord had snel door wat de stuur
wilde en gaf een paar rake klappen Bakboord
reageerde snel en strijkte de sloep snel om.
Hierdoor kon de Zeesteeg als enigste door het
Bakboord doorgang van de brug en had vrij spel
naar de finish toe. De wedstrijd werd geroeid in
2:06:19 een snelle tijd. Maar zoals later bleek
was de Twirre sneller zij hadden een tijd van
2:03:40 neergezet. Even tijd om de sloepen weer
op de trailer te zetten en onder een drankje te
wachten op de uitslag.
Voor de Twirre betekende dat een dubbele 1ste
plaats 1 in het Algemeen Klassement en 1ste in
de Hoofdklasse. Voor de Zeesteeg betekende het
een 2de in de heren 2, en ene 25ste plaats in het
Algemeen Klassement en de snelste Kromhoutwhaler van die dag. Beide sloepen hebben hier
behoorlijk gepresteerd en op 21 mei komen beide
sloepen uit in Lemmer voor het Fries kampioenschap. Waarna ze een kleine 2 weken rust krijgen
en zich allebei kunnen op maken voor de HT waar
de Zeesteeg dit jaar voor het eerst aan deel neemt
in een geleende sloep de Sr. Lancelot Skynner.

