No. 1442 - 16 mei 2012

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

4
Z
Zus Boonstra
sstoppet mei toaniel

5

7

O
Opening
D
DA DrogisterijP
Parfumerie Fizel

Vogelwacht Makkum schenkt schoolplaat
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www.dakenzinkwerken.nl

Afgelopen dinsdag heeft Vogelwacht Makkum
de bij het 50-jarig jubileum onthulde schoolplaat aangeboden aan de lokale basisscholen.
In opdracht van de wacht is de wandplaat ontwikkeld door lokale kunstenaar en tekenaar
Aart Cornelissen. Op de wandplaat zijn alle
voorkomende vogelsoorten op speelse en duidelijke wijze weergegeven in een landschap
van woningen, tuin en weidegebied. Voor de
drie basisscholen in Makkum is deze op
modern canvas gedrukt op A0-formaat. Terug
in de tijd maar direct ook heel modern! Net als
de schoolplaten van Koekoek en Cornelis
Jetzes is nu de moderne variant in het leven
geroepen!
Dinsdagochtend zijn de kinderen van OBS het
Iepen Stee op bezoek geweest bij Christelijke
basisschool de Ark. Vervolgens is de wacht
met de laatste plaat bij RK Daltonschool St.
Martinus gegaan om de wandplaat bij hen aan
te bieden. Extra spannend was de aanwezigheid van Omrop Fryslân radio en TV. De grote
ruimte vol met leerlingen keek enthousiast hoe
juf Audrey de wandplaat langzaam afrolde.
’s Avonds kon iedereen het terugzien op Hjoed
van Omrop Fryslân.
Natuurbeleving
De wacht, de school en de leerlingen allemaal
zeer tevreden met het eindresultaat! Na het
aanbieden stelden de kinderen vragen over de
vogels en het werk van de vogelwacht.

Sommigen hebben zelf nestkastjes of broedende
vogels in de tuin. Anderen waren mee geweest
met de excursies van de vogelwacht. Aandacht
genoeg nog van de jongsten voor de natuur in
en rondom Makkum. De schoolplaten dragen
hier aan bij, bewust zijn van het natuurschoon
in en rondom Makkum.
Kleurplaat
De kleurplatenactie voor de basisscholen
bestond uit het inkleuren van een kopie van de
schoolplaat. Het aantal kleurplaten wat teruggestuurd is, was enorm, voor de wacht een
moeilijke keuze! Per school heeft de jury een
winnaar gekozen. Zij zijn bij het aanbieden
van de wandplaat in het zonnetje gezet.
Wandplaat te koop!
Vogelwacht Makkum kreeg tijdens en na het
jubileum en de Tv-uitzending veel vragen
over de verkrijgbaarheid van de wandplaat. In
overleg met de maker Aart Cornelissen wordt
de wandplaat bij Printwurk-Iris op aanvraag
gedrukt. Dat kan op canvas of doek in verschillende formaten. Voor ieder een formaat
en een betaalbare prijs. Een deel van de
opbrengst komt ten goede aan de initiatiefnemers: vogelwacht Makkum. Een pracht
gelegenheid voor een cadeau een familielid of
als lesplaat op de kinderkamer. U kunt bij
Printwurk-Iris vragen naar de voorwaarden.
Lees ook de advertentie van de vogelwacht in
de Belboei.
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Prachtige 2/1-kapwoning met o.a. garage, grote tuin,
4 slaapkamers, nieuwe badkamer. Eigen grond 303 m².
2D & 3D Plattegronden op onze site.

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Agenda

Huisartsen Wûnseradiel

Donderdag 17 mei:

Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Rommel/Kofferbak markt te Cornwerd
van 10.00 tot 16.00 uur

Vrijdag 18 mei:
Midsimmerrintocht in Arum
start en finish: Baarderbuorren 13
starttijd tussen 19.00 – 19.30 uur

Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant

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

Zaterdag 19 mei:
Roofvogel demonstratie Avondrust
in de tuin aanvang: 15.00 uur

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk van Asperen
Praktijk 0515-572353 / Privé 0515-576067
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Bingo Hollle Poarte ingang Piramide
aanvang: 20.00 uur

Maandag 21 mei:
Avondvierdaagse Makkum 1e dag

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

Dinsdag 22 mei:
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Avondvierdaagse Makkum 2e dag

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

Woensdag 23 mei:
Avondrust,Typstra & Co. sketches,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant. Entree €2,-.

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

Kerkdiensten

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Donderdag 17 mei:

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Gezamenlijke dienst voorgangers:
Pastoor A Bultsma, Pastor N ten Wolde

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Zaterdag 19 mei:
Witmarsum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Zondag 20 mei:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. G van der Woude

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
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

Hoera, hoera, hoera
onze oma wordt
zaterdag 19 mei 60 jaar!!!
Liefs Lars & Stan

Us Heit en Mem
binne op 21 maaie 25 jier trouwd
fan herte lokwinske!
Leafs, Geertina, Theo en Rina.
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Wandelaars
Avondvierdaagse
Makkum – Maandag 21 mei a.s. gaan wij weer
los mat de Avondvierdaagse. Vier avonden gezellig
en sportief wandelen in de directe omgeving van
Makkum. Helaas zijn wij aangewezen op de
bestaande routes. Maar wij proberen er weer iets
leuks van te maken. De start is bij de Sporthal en
wel voor de 10 km om 18.15 uur en de 5 km om
18.25 uur. De inschrijving is op woensdag 16 mei,
dit i.v.m. Hemelvaartsdag en wel van 19.00 tot
20.00 uur bij de ingang van MFC Maggenheim,
als U zich inschrijft op de start dag 21 mei wordt
50 eurocent extra in rekening gebracht. Het
inschrijfgeld bedraagt voor de Avondvierdaagse
t/m 15 jaar € 4,50 en 16 jaar en ouder € 5,-. Als
U 1 avond loopt kost het € 4,-. Ik wens U samen
met het bestuur van de Gymnastiekvereniging
D.E.S. iedereen veel wandelplezier en hopen op
mooi weer.
P.S. voor diegene die 1 avond niet kan wandelen
is het mogelijk om die avond op vrijdag 25 mei in
te halen, dan wordt alsnog de medaille uitgereikt

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenland Yoghurt, 1 liter.................................................1.29
Versunie gesneden jonge belegen kaas, 150 gram..............1.79

De bibliotheek
een weekje dicht
De verbouwing van Bibliotheek Makkum is zo
goed als klaar. Tijd om terug te keren naar het
prachtige nieuwe gebouw in de Kerkstraat nummer 14. Dit gaat gebeuren in week 22. Daarom
is de bibliotheek gesloten van dinsdag 29 mei
t/m vrijdag 1 juni. Tot 29 mei kunnen er weer
extra boeken meegenomen worden.

Casselerib...............................nu per pakje 25

Appelsientje Goudappeltje, 6x20cl...............................nu 1.99
De ouderwetse Kuipers limonade, 75cl.....................voor 1.59

Vanaf 5 juni is iedereen van harte welkom in de
vernieuwde bibliotheek. Terug op de oude stek
is de bibliotheek voortaan vijf dagen per week
geopend, van maandag t/m donderdag van 14.00
tot 18.00 uur en op vrijdag van 14.00 tot 20.00 uur.

Aanbiedingen geldig van do. 17/5 t.e.m. wo. 23/5

Maandag Vlugklaar

Donderdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 17 t/m 19 mei
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Gesloten ivm
Hemelvaartsdag

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75

Vrijdag en Zaterdag

4 Saté Schnitzels +
bak salade
,95
samen

6

Vrijdag t/m Woensdag

2,50
2,75

Chorizo +
Gebraden
Runder Rollade
samen 200 gram

3,99
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Zus Boonstra stoppet mei toaniel

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
Makkum - De oanhang fan de Makkumer
Doarpskrite sil tenei net mear fan Zus Boonstra
har akteartalint genietsje kinne. Foarich jier, nei
it stik “Chez Dolly” hat se witte litten dat se der
in punt efter set. It Krite bestjoer woe dit net
ûngemurken ferbij gean litte en op de lêste jiergearkomste fan 8 maaie waard hjir eefkes by
stilstien.
Zus, hikke en tein yn Burgum, wie likernôch 18
jier doe’t se yn Feanwâlden en Noardburgum út
ein sette mei it amateurtoaniel. As it no in
komeedzje wie of in earnstich stik, toaniel wie
foar har ûntspanning en tagelyk in grutte útdaging. Yn de kontreijen fan de Wâlden hat se gâns
stikken spile en it publyk somtiden ta de teannen
út fermakke. Mar toanielspyljen hat ek wat
magysk. Sa’t it altiten sa moai sein wurdt: Men
krûpt yn ‘e hûd fan in oarenien. En op dat stuit
is men twa minsken. Tetman de Vries song: ‘Ik

sjong net foar de sinten, dy krij ik der op ta ...’
Sa is it mei toanielspyljen ek: je krije der in libben op ta. It is allegearre fan tapassing op Zus,
dy’t sa faak yn dy hûd fan in oarenien krûpt is.
Zus kaam yn 1985 by de Doarpskrite Makkum.
Har earste stik wie “It Hillich fjoer”, en dat wie
fuortdaliks in grutte útdaging. Want it bestjoer
fan doe siet der behoarlik oer yn omdat it nochal
in earnstich stik wie. Mar it wie in boppeslach.
Wiken nei de tiid prate Makkum der noch oer.
Njonken “ it Hillich fjoer” hat Zus noch yn 21
toanielstikken meispile by de Doarpskrite.
Har belutsenheid by de amateurtoaniel is grut en
it bestjoer fan de Doarpskrite hoopt dat har
grutte meilibjen ek yn ‘e takomst bliuwe sil.
Mooglik kinne se nochris gebrûk meitsje fan har
jierrenlange erfaring op it mêd fan it amateurtoaniel. It bestjoer hie noch in lyts oantinken foar
Zus as tank foar al har aktear prestaasjes.

Woensdag 23 mei Makkumer QUIZNIGHT
Wegens groot succes, dit jaar weer opnieuw op
het programma! Voor de 2e keer organiseren de
twee oudste verenigingen van Makkum, het
200-jarige Nutsdepartement en de 190-jarige
Sociëteit Eendragt, een speciale Quiz-avond,
de Mr. Bright Quiznight! Door teams van 5 personen wordt er 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!
En wat voor quiz is het dan? Het is een quizavond zoals deze landelijk, wekelijks in vele
horecagelegenheden gespeeld worden. Wie aan
deze competitie meedoet, kan uiteindelijk in de
landelijke finale komen. Voorheen was dit de

Murphy’s Quiz, tegenwoordig de Mr. Bright
Quiznight. Het is een algemene kennisquiz, met
60 vragen, een geluidsronde en een fotoronde. In
8 ronden kunt u al uw algemene kennis als team
kwijt in de beantwoording van de vragen. En die
vragen gaan over van alles en nog wat: Showbizz,
TV, Sport, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Algemene
weetjes, Kortom, teveel om op te noemen.
Speciaal voor Makkum wordt een echte
Makkumer-ronde ingevoegd. Aan het eind van
alle rondes wordt de winnaar bekend gemaakt.
Locatie:De Prins – Makkum
Aanvang:20.00 uur
Kosten:deelname per team € 10,Aanmelden:per team viawww.nutmakkum.nl .

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Zondag 27 mei Grote braderie op De Holle Poarte
Omdat de markt jarenlang op de pinkstermaandag werd gehouden is het wel van belang dat u
weet dat deze nu op de pinksterzondag plaats
vindt. Omdat deze dag geen wisseldag is kunnen
we de markt groter maken en vindt u de vele
verschillende aanbieders op het plein over de
gehele brug en op de parkeerplaats. Natuurlijk

ontbreekt de draaimolen niet evenals een
schminkstand en elektrische minicars en alles
voor de kinderen is ook dit jaar gratis. Nu nog
mooi weer zodat het terras open kan en niets
staat ons in de weg om er een heel gezellige dag
van te maken. De tweede datum waarop we een
braderie houden is zondag 12 augustus.

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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Opening DA Drogisterij-Parfumerie Fizel Door Jetze Genee

Afgelopen donderdag is de DA DrogisterijParfumerie Fizel geopend in het leegstaande
pand van de voormalige supermarkt van der Wal
aan de Markt in Makkum. De diverse panden
zijn verbouwd en gerenoveerd in een verzameling
van diverse middenstanders en woonhuizen.
Na de overdracht op 13 april jl. aan de nieuwe
eigenaren is het pand in sneltempo omgebouwd
tot een drogisterij annex parfumerie, twee woongedeeltes, een verruimde fietszaak een ruime
kapsalon met ruimte voor uiterlijke verzorging
en ontspanning. Goed voor Makkum dat het
leegstaande beeldbepalende pand weer in
gebruik is door ondernemers.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

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

Een interview met de eigenaar en bedrijfsleider.
Fizel, aparte naam, klinkt Zwitsers?
De naam is een de Fryske vertaling van vijzel,
drogisten/apothekers hulpstuk. Dichter bij huis
dan ik dacht. Net als het personeel. Elske, Hilda
en Jiska ervaren en deskundige medewerkers die
in het bezit zijn van hun vakdiploma’s welke
noodzakelijk zijn voor een drogisterij. Vandaar
ook dat Drogisterij-Parfumerie Fizel is erkend
door het ministerie van Volksgezondheid en
Stichting Paharmacon als bedrijf welke verantwoorde zorg levert op het gebied van zelfzorg
geneesmiddelen.
Vol vertrouwen de toekomst tegemoet in Makkum?
‘Het pand is voor ons een kansrijke locatie. Met
ons, Elske, Hilda en Jiska klikt het goed en de
dames weten wat er speelt in Makkum. Zij zijn
dan ook relatief vrij in de bedrijfsvoering’.
Ideeën genoeg om klanten te werven, te binden
en iets extras te bieden. Zo gaan er in de toekomst klantenkaarten komen, extra koopavonden,
demonstraties plaatsvinden in de extra ruim
ingerichte winkel. Ruim voor rolstoelgebruik
maar ook voor kinderwagens. In de meeste winkels niet mogelijk, hier wel. Het toerisme, de
Makkumers, de ruime omgeving, iedereen is
welkom en wordt benaderd met folderacties en
advertenties in bijvoorbeeld de Makkumer
Belboei!

Familie Turksma is geen onbekende in de Fryske
drogisterij wereld. Naast de nieuwe zaak in
Makkum zijn er nog acht zaken in eigendom.
Alle zaken zijn ondernemingen die deels
gebruikmaken van de voordelen van de landelijk
sterke keten DA. Dit heeft als groot voordeel dat
er gebruik kan worden gemaakt van alle
DA-acties, dus ook in Makkum. Daarnaast wordt
er ook zelfstandig ingekocht waardoor men
lokaal maatwerk kan leveren.
Door een uitgebreid drogisterij en parfumerie
assortiment met nieuwe onderdelen als babybenodigdheden, reformproducten en schoonmaakspullen er aan toegevoegd, ziet Elske de toekomst rooskleurig tegemoet. Met een jaarrond
toegankelijke winkel wil Fizel Makkum een
aanwinst voor de Middenstand zijn. ‘Onderling
samenwerken, maakt ons sterk’, aldus Elske.
Frank Turksma meldt tenslotte dat op het gebied
van gezondheid, sportiviteit (fietsenzaak Rinia)
en een goede verzorging zo meteen alles onder
een dak verkrijgbaar is. Daarnaast wil de ondernemer de omwonenden en de omliggende middenstanders danken voor de warme ontvangst en
de hulp die geboden is bij de sneltreinverbouwing (minder dan een maand, red.).
De drogisterij is niet de enige gebruiker van de
diverse panden die de meeste Makkumers
kennen van Zalen Adema en daarna Supermarkt
van der Wal. Nynke Boonstra gaat haar kapsalon
Nynke voortzetten en het deel achter de drogist.
Haar naam verandert daarbij ook. Zij en haar
team gaan verder onder de naam Kapsalon
Nynke-Beauty. Naast een kapsalon worden en
vijf kleinere units ingericht voor manicure, een
nagelstyliste, pedicure, voetreflex, diverse massagemogelijkheden, een schoonheidspecialiste,
een zonnestudio en een collageenbank. Een team
van meerdere ondernemers zorgt voor de uitvoering. Een totaalpakket voor de uiterlijke en
innerlijke verzorging. Bij de officiële opening
van haar winkel meer over de ondernemers die
deze ‘wellness-mall’ mogelijk maken!
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Complete renovatie van speeltuin ‘It Fjildsje’ in Makkum!’

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
Makkum - In de maanden maart en april heeft de
speeltuin gelegen aan De Zalm een bijna complete
vernieuwing ondergaan. Initiatiefnemer hierin was
gemeente Súdwest- Fryslân. Een stukje historie over
het ontstaan van deze speeltuin en de ontstane huidige
situatie kunt u lezen in dit artikel en niet te vergeten
de reactie van de hoofdrolspelers ‘de kinderen’.
Terugblik
Bijna 11 jaar geleden kregen een aantal bewoners
van De Zalm het idee om een speeltuin te creëren
op het bijgelegen veldje. Tom Mollinga, Ans Pieters
en Marcel Bergsma van buurtvereniging Terra Nova
werkten dit idee verder uit. De speeltuincommissie
was opgericht. Tom Mollinga verzorgde het secretariaat, Ans Pieters de financiën en Marcel Bergsma
zat in de commissie namens buurtvereniging Terra
Nova. Dit laatste had te maken met de aansprakelijkheid die om de hoek komen te kijken bij dit
soort plannen op openbare gelegenheden. De toenmalige gemeente Wûnseradiel werd aangeschreven
voor financiële ondersteuning. Met het startgeld van
5000 gulden van de gemeente Wûnseradiel werd de
drainage van het veldje gerealiseerd. Een ander veel
duurder kostenplaatje waren de speeltoestellen!
Het bedrijfsleven in Makkum en het Juliana Fonds
werden aangeschreven voor geld. Ook ondernam
de commissie zelf initiatief via loten verkoop van
de ‘Grote Club Actie’ en ‘huis aan huis’, acties. De
opbrengst van al deze acties bedroeg maar liefst
20.000 gulden. Voor dit bedrag konden de speeltoestellen worden aangeschaft. Het jaarlijkse onderhoud aan de speeltoestellen en de begroeiing werd
door vrijwilligers van de buurt gedaan. Na 11 jaar
was speeltuin ‘It Fjildsje’ toe aan een grondige
opknapbeurt, aldus commissielid Ans Pieters.
Voorjaar 2012
Alle speeltoestellen, uitgezonderd de slingerschommel,
zijn afgelopen maart 2012, verwijderd. Dit alles in
opdracht van gemeente Súdwest- Fryslân. Tot
opluchting van met name bij de kinderen, werden
er ook weer nieuwe speeltoestellen geplaatst. Een
spiksplinternieuwe wip, schommel, wipkip en een
klim- en klautertoestel. ‘Een eenmalige actie’, volgens
Anneke Walinga veiligheidsinspecteur speeltoestellen
van de gemeente Súdwest- Fryslân. Er was geld
beschikbaar vanuit het gemeentelijk kernenfonds.
Dit alles is gebeurd in een vrij rap tempo, zodat de
speeltuincommissie zich enigszins buitenspel voelde
gezet. Dit was geenszins de bedoeling van de
gemeente; de overgangssituatie naar een nieuwe

gemeente en de beschikbaarheid van geld waren
inherent aan deze situatie. In het nog definitief te
bepalen nieuwe beleid, is de gemeente verantwoordelijk voor de speeltuinen. ‘Regelmatige inspectie
van de toetstellen hoort daarbij’. ‘De veiligheid van
kinderen staat voorop’, aldus Anneke Walinga. De
speeltuincommissies en de gemeente hebben elkaar
nodig. Ook de speeltuincommissie controleert en
zij zijn voor de gemeente het eerste aanspreekpunt.
Het beleid van de voormalige gemeente Wûnseradiel
was, dat de aansprakelijkheid voor een deel werd
gelegd bij de desbetreffende vereniging. De vereniging was ook verplicht om de speeltoestellen op
eventuele mankementen te controleren. Een lastig
stukje van de vereniging, maar ook van de gemeente
die meestal de grond verpachtte aan de desbetreffende
verenging en daarbij ook gedeeltelijk aansprakelijk
was. Er ontstaat nu een nieuwe situatie.
Reactie kinderen
Met name het nieuwe klim- en klautertoestel is in
trek bij de kinderen, die gebruik maken van de
speeltuin. Overdag maken veel jongere kinderen
gebruik van de speeltuin. Wat later in de middag en
aan het begin van de avond komen de kinderen van
de groepen 7 en 8 meer in de speeltuin. Sommige
kinderen komen iedere dag wel even spelen in de
speeltuin, vooral als het mooi weer is. Op de foto
staan van links naar rechts Annick Dijkstra, Kim
Mollinga, Fleur de Vries en Mattie Pieters. Kim en
Mattie houden gezamenlijk het bord vast, met
daarop de naam van de speeltuin. Dit bord is nog
gemaakt door wijlen Ruurd van Bergen, de pake
van Kim. Bovendien zijn Kim en Mattie kinderen
van twee speeltuincommissie leden. ‘Froeger wie
hjir in poart by de yngong fan de boarterstún en dêr
hong it boerd boppe’, vertelt Mattie. ‘It soe wol
moai wêze as dat wer sa komme soe!’ Wie weet
Mattie, gaat dit nog gebeuren! We wachten af.

Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats!
Attentie voor inzameling ’Oud ijzer’
van buurtvereniging Terra Nova!!
Vanaf donderdag 24 mei tot en met zaterdag 26 mei
staat er een container naast De Zalm bij het brugje
over De Melkvaart. ‘Verzamel al het oud ijzer en gooi
het in de container’ is de oproep die staat vermeld op
de flyer van buurtvereniging Terra Nova. Met de
opbrengst van deze actie wordt er meubilair aangeschaft voor de speeltuin. De ‘paasactie’ heeft maar
liefst €500,- opgebracht. Een prima actie van buurtvereniging Terra Nova en voor u een mooie gelegenheid om de vernieuwde speeltuin te bewonderen!

Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij:
2x koffie met gebak,
2x consumptie met
koude en warme hapjes
(vanaf 10 personen)

Voor foto‛s en info,
zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707
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Voorjaarsactie Slagerij Brattinga levert €350, - op Eten uit de berm
Nooit geweten dat je dit ook kan eten

De kortingsactie van Slagerij Brattinga in Makkum
heeft het mooie bedrag van € 350,- opgeleverd.
De tien procent-korting-actie bij aankoop van
producten in de afgelopen weken heeft veel respons opgeleverd. De klant mocht zelf kiezen uit
een donatie van het korting bedrag aan de jubilerende vogelwacht of het zelf houden van het
bedrag. Gelukkig voor de vogelwacht hebben
veel klanten aan hen gedacht met als resultaat
een prachtige cheque van € 350.- Johan Brattinga
is tevreden met de aanloop in de winkel en wil

met dit soort acties ook laten zien dat samenwerking met vrijwillige organisaties en goede
doelen de leefbaarheid in Makkum verbetert.
Vogelwacht Makkum dankt de klanten voor de
bijdrage en slagerij Brattinga hartelijk voor de
actie. ‘Een prachtige opsteker voor de wacht en
zeker voor herhaling vatbaar’ aldus penningmeester Reimo Tjeerdema van vogelwacht
Makkum. Op de foto de overdracht van de cheque
afgelopen zaterdag in de winkel van slagerij
Brattinga.

Op zondag 20 mei a.s. vanaf 12.00 uur biedt
Centrum Wilgenhoeve te Exmorra de workshop
aan: Eten uit de berm – Nooit geweten dat je dit
ook kan eten.
Wel eens bij stilgestaan dat ons eten letterlijk op
ons pad ligt? Gratis voorgebracht door Moeder
Natuur! De meeste planten die we uit onze tuinen verwijderen omdat we ze als onkruid
beschouwen, kunnen een vitamine- en mineraalrijke aanvulling op onze maaltijden zijn met vele
variaties door de seizoenen heen. Denk eens aan
brandnetels, vogelmuur, zevenblad, hondsdraf
en madeliefjes? Wel eens bij stilgestaan dat je
die zou kunnen eten?
Onder de leiding van Anneke Bleeker en Linda
Kreike gaan we de natuur in om ons eten letterlijk te verzamelen. Aansluitend bereiden we zelf
onze maaltijd om daar samen lekker van te gaan
genieten. Na afloop krijg je alle recepten mee
naar huis en bovendien het boekje ‘Nooit geweten dat je dit ook kan eten’ van Anneke Bleeker
met allemaal recepten van ‘wilde planten’ en
suggesties om ermee te experimenteren. Ontdek
hoe verrassend de natuur om ons heen is en hoe
elk seizoen iets speciaals te bieden heeft. Na deze
workshop ga je met andere ogen naar de planten
in de berm en de groenten in de winkel kijken.
Voor opgave en informatie:
Centrum Wilgenhoeve
telefoon 0515-575169
info@centrumwilgenhoeve.nl
www.@centrumwilgenhoeve.nl

20e Rommelmarkt “Actie Kerkenwerk” brengt € 7100- op 7e Kultuurhistorische
Midsimmer-Rintocht Arum
De Kulturele Kommissie Arum organiseert op
vrijdag 18 mei 2012 de 7e kultuurhistorische
midsimmer-rintocht met als thema: ”Grutte Pier
& de Arumer zwarte hoop”. Een mooie training
en een leuke route rond Arum voor alle
Slachterinners en andere liefhebbers!
Start & finish: Fam. B. Dijkstra
(Baarderbuorren 13 in Arum)
Afstand: 11 of 15 kilometer
Starttijd : tussen 19:00 uur en 19:30 uur
Inleg: 5 euro
(inclusief 1 consumptie en routebeschrijving)
Na afloop is er gelegenheid om even na te praten
onder het genot van een hapje en een drankje.
We hopen op mooi weer en veel “rinners”!
de Kulturele Kommisje Arum

Makkum – Afgelopen zaterdag was de jaarlijkse
rommelmarkt “Actie Kerkenwerk” van de PKN
gemeente in het k.c. “Het Anker”. Deze wordt
sinds 1992 jaarlijks georganiseerd. De opbrengst
was ook ditmaal weer een groot succes, een
gedeelte van de opbrengst gaat naar een goed
doel ‘Make-A-Wish’ (Doe een wens), verder is
het bestemd voor eigen kerkenwerk. Volgens de
organisatie werden er goede zaken gedaan,
vooral ’s morgens was er een grote drukte. Een

kleine zeshonderd bezoekers bezochten de rommelmarkt, er waren veel bezoekers van buiten
het dorp. Het draaiend rad met fraaie prijzen was
erg in trek, ook brachten velen een bezoekje aan
her kerkcafé om een kopje koffie of een frisdrank te nuttigen.
Sponsoren, middenstand, particulieren, etc. worden
heel hartelijk bedankt voor hun inbreng, mede
hierdoor is de rommelmarkt geslaagd.

Roofvogeldemonstratie
Wooncentrum Avondrust
Onlangs heeft u in Makkum een roofvogeldemonstratie kunnen zien, verzorgd door Ruud
Sanders. Zaterdag 19 mei komt hij wederom terug
voor een demonstratie, maar dan in de achtertuin van
Avondrust. Dus heeft u de eerdere demonstratie
gemist? Of wilt u misschien nog eens genieten
van de demonstratie, komt u gerust een kijkje
nemen. De demonstratie begint om 15.00 uur.
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Opbrengst Collecte
Nationaal Fonds Kinderhulp
De jaarlijkse collecte voor het Nationaal Fonds
Kinderhulp, die gehouden is in de week van 22
tot en met 28 april, heeft in Makkum e.o. € 410,opgebracht. Hiervoor zijn 7 collectanten op pad
gegaan.
Het ingezamelde geld is bestemd voor kinderen
in Nederland die in hun leven veel ellende hebben meegemaakt en ook ‘een beetje gewoon
geluk’ verdienen. Dingen die soms zo gewoon
lijken, zijn voor een grote groep kinderen in
Nederland niet weggelegd. Daarom springt
Kinderhulp financieel bij. En dat al meer dan 50
jaar! In jeugdzorginstellingen of (pleeg)gezinnen
met financiële beperkingen is vaak geen geld voor
extraatjes. Kinderhulp vindt dat alle kinderen de
kans moeten krijgen om hun talenten te ontwikkelen en leuke ervaringen op te doen. Dit kan
bijvoorbeeld zijn door lid te worden van een
sportclub, de aanschaf van een computer of een
bijdrage voor de kamerinrichting als een kind
voor het eerst op zichzelf gaat wonen. Ook een
weekje kamperen kan hen helpen om even hun
problemen te vergeten en gewoon kind te zijn.
Collectanten en gevers: hartelijk dank!

'Vogels in stad en weide'
Ontwerp: Aart Cornelissen

Nieuws uit de jeugdsoos
Hallo allemaal.
28 april hebben we een fantastisch feest gehad;
de Flower Power party. Het was een zeer
geslaagde avond en iedereen zag er mega vet uit
als Hippie! Klaas Pieters en Lois vd Bles hebben
dit feest georganiseerd. Tevens zorgde Klaas
deze avond voor de muziek en verlichting. De 2
grote prijswinnaars voor de beste kleding waren
Friso Brink en Reamonde Huizinga. We hopen
op nog veel meer jeugd die gezellig een avondje
komt chillen. Er staan weer een paar leuke activiteiten op de planning zoals een Fifa-tournooi,
Dart-toernooi, disco avonden en filmavonden in 3D!

Formaat: 40x60 cm
Canvas  39.50
Papier:  19,50

Formaat: 60x90 cm
Canvas  59.50
Papier:  39,50

De canvas versie wordt
geleverd met stevige
ophangstrips.
De papieren versie wordt
geprint op glossy poster papier.
Levertijd ± 10 werkdagen.

De wandplaten zijn te bestellen bij
Printwurk-Iris te Makkum (info@printwurkiris.nl)
of via de Vogelwacht Makum (info@vogelwachtmakkum.nl)

De opbrengst gaat naar Vogelwacht Makkum,
dus bestel en steun op die manier de natuur in en om Makkum.

Vanaf heden zijn wij weer 2 avonden in de
week geopend, namelijk op de vrijdag en zaterdag avond van 20.00 uur tot 23.00 uur. Op beide
avonden zijn ook de jeugd uit de groepen 7 en 8
welkom tot 21.30 uur.Als bestuur hebben wij
besloten van de basisschooljeugd per avond 1
energy mag hebben. Vindt u als ouder / verzorger
dat uw kind geen energy mag, geef dit graag door
aan het bestuur, dan houden wij hier rekening mee.
We zijn altijd in voor leuke activiteiten en feestjes,
maar vinden dat de creatieve ideeen bij de jeugd
vandaan mogen komen. Heb je een idee, of wil
je iets organiseren, neem dan contact op met
onze activiteiten coördinator; Elske Altena.
Daarnaast kunnen we nog nieuwe oudervrijwilligers gebruiken. Heeft ie 3 uurtjes per maand
over voor de jeugdsoos? Meldt u zich dan aan!
Hiervoor hoeft u helemaal nog geen ouder te
zijn, of jeugd te hebben die naar de jeugdsoos
gaat. Een oudere broer/zus/tante vanaf 18 jaar is
altijd welkom om ons team te komen versterken.
Hoe meer oudervrijwilligers, hoe meer en langer
we geopend kunnen zijn.

Formaat: 85x120 cm
Canvas  99,50
Papier:  79,50

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


Opel meriva 1.4 16 v
bouwjaar 12-2004, benzine, kleur zwart, km 123425 NAP,
zeer mooie auto, Airco, elektrische ramen,
centrale deurvergrendeling, Airbag's, abs

Prijs € 4250,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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KV MAKKUM ORGANISEERT
DE “KOORNSTRA NETTEN”
FEDERATIE JEUGD PARTIJ D.E.L.
+ AFDELINGSCOMPETITIE.
Zaterdag 19 mei a.s. wordt deze
door elkaar loten wedstrijd
met verliezersronde voor welpen,
pupillen en schooljeugd gehouden.
Tevens Afdelingscompetitie
voor Schoolmeisjes
en Pupillenjongens.
De aanvang is om 13.00 uur!
De prijzen bestaan uit eretekens en
medailles en worden aangeboden
door Koornstra Netten.
Opgave voor deze partij
alleen via www.knkb.nl!!!!

Ten Cate
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

OPEN HUIS
Royaal woonhuis te koop.
€ 139.000
zaterdag 19 mei
van 10 uur tot 15 uur
Salverdastraat 5 te Wons

Oeds v. Dijk Ledenpartij Heren
Zondag 6 mei jl. vond de eerste ledenpartij van
dit kaatsseizoen plaats. Ook op deze dag vond de
laatste curieuze wedstrijd in de Eredivisie Voetbal
plaats nl. SC Heerenveen thuis tegen Feyenoord.
Heerenveen mocht winnen of verliezen om in
aanmerking te komen voor de voorronden voor
Europees voetbal, maar gelijkspelen was uit den
boze. Deze hogere wiskunde was voor vele
Makkumers aanleiding om het voetbal te verkiezen
boven het kaatsen en met enige moeite konden
er bij de heren vier parturen geformeerd worden,
hierdoor werd het mogelijk om in een poule te
kaatsen. Het publiek om het veld werd via smartphones op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Heerenveen, die meteen daaropvolgend
de kaatsers in het veld informeerden.
In de partij tussen het partuur van Gerard v.
Malsen, Peter Bootsma en Tjitte Folkertsma en
het partuur van Jorn Adema, Jeroen Adema en
Leo Nauta was de winst met 5/0 – 6/2 voor het
partuur van Gerard cs. Het partuur bestaande uit
Daniël Kleiterp, Sietse Lenters en Henk Hellinga
won overtuigend van het partuur van Rienk-Jelle
Hibma, Harry v.d. Weerdt en René v.d. Land met
de cijfers 5/2 – 6/2. Vervolgens moesten de

winnaars van de eerste partijen kaatsen tegen de
verliezende parturen. Opnieuw lieten de parturen
van Gerard cs. en Daniël cs. zien dat het vandaag
tussen hen zou gaan, want beide wonnen ook
hun tweede partij zodat er een gelijke stand van
14 punten was ontstaan. Zij moesten het in de
laatste partij tegen elkaar opnemen en dan kan er
bij dit poulekaatsen van een finale worden
gesproken. Uiteindelijk waren Daniël, Sietse en
Henk net even sterker dan Gerard, Peter en
Tjitte. Ze wonnen met 5/4 – 6/4 en Daniël
Kleiterp werd tot koning van deze partij uitgeroepen. Hiermee prolongeerde hij zijn Koningstitel van vorig jaar.
De prijzen bestonden vandaag uit eretekens en
waardebonnen aangeboden door de sponsor
Familie Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide
sponsors hartelijk bedankt !
Uitslagen:
1e Daniël Kleiterp (Koning), Sietse Lenters
en Henk Hellinga.
2e Gerard v. Malsen, Peter Bootsma
en Tjitte Folkertsma.

Oeds v. Dijk Ledenpartij Dames
De Oeds van Dijk Ledenpartij startte met prachtig
weer, het was de eerste partij van het kaatsseizoen + verliezersronde dus er werd sowieso
twee keer gekaatst. Met een opgave van 16 fanatieke kaatsers werd er gespeeld met 8 parturen
van 2 tegen 2. Qua opgave kon het beter maar
desondanks was het zeer gezellig en werden er
spannende wedstrijden gekaatst! Met ook veel
verschillende en lachwekkende acties op het veld.
Met eerst een warming up(je) gingen los de parturen: Sjoukje Hoekstra, Grietje Amels tegen
Sanne Idsinga en Gerda Sieperda. Deze uitslag
werd 2/5 6/6. Wiepkje Fennema, Anna Jaspers
namen het op tegen Vollie Oostenveld en Ellen
van Hijum. Deze uitslag werd 1/5 4/6. En Willy
van der Velde, Geertina Nota kaatsten tegen
Rina Nota en Helena Kleiterp. Dit werd een
eindstand van: 5/3 6/6. Nadat er weer een perk
vrij was gingen van start parturen: Lena
Wijbenga, Geartsje Haijtema tegen Jikke
Bergsma en Boukje van der Werf. De eindstand
werd: 5/0 6/2. De halve finale in de winnaarsronde was Sanne Idsinga, Gerda Sieperda tegen
Vollie Oostenveld en Ellen van Hijum. Er werden
goeie opslagen gezien o.a. van Sanne maar het
mocht niet baten, Vollie die tussendoor wel eens

tennis gillende uitspraken had en Ellen gingen
door naar de finale met een overtuigende eindstand van 1/5 6/6. Ook bij de andere partij was
het spannend, Willy van der Velde, Geertina
Nota tegen Lena Wijbenga en Geartsje Haijtema
(bam jonge). Lena maakte er een geweldige
zitbal van en daardoor gingen zij door naar de
finale met alles aan de hang. De halve finale in
de verliezersronde was Sjoukje Hoekstra, Grietje
Amels tegen Wiepkje Fennema en Anna Jaspers.
Iedereen deed zeer zijn best maar toch gingen
Wiepkje en Anna door naar de finale met 4/5 4/6.
In de finale van de winnaarsronde werd er een
mooie wedstrijd van gemaakt met verschillende
acties en veel standen van 6/6. Zeker was dat
beide partijen de volgende dag erg spierpijn
zouden hebben. Maar Vollie en Ellen toch ietsjes
meer, ze wonnen deze prachtige dag met 5/4 6/2.
In de finale van de verliezersronde werd er ook
fanatiek maar ook vooral lachwekkend gekaatst.
Vooral de ‘Swiep van Wiep’ was een mooie
actie. Er werd dus gekaatst Wiepkje Fennema,
Anna Jaspers tegen Rina Nota en Helena
Kleiterp. De eindstand werd 5/4 6/2 voor
Wiepkje en Anna! Na de prijsuitreiking was het
nog erg gezellig op het kaatsveld met o.a. een
lekker muziekje op de achtergrond.

Gebr. de Boer Partij
Exmorra - 30 april j.l. werd de eerste ledenwedstrijd van het seizoen verkaatst. Voorheen
een straatkaatspartij maar, nu zo langzamerhand
wel traditioneel te noemen, de Gebr. de Boer
Partij. De weersomstandigheden waren ideaal te
noemen, hetgeen helaas- nog niet- van het veld
kon worden gezegd. Hoewel volgens sommige
ingewijden, “it sicht de r noch net hielendal
wie”, werd er mooi gekaatst. De prijzen, bestaan-

de uit waardebonnen beschikbaar gesteld door
SRV Gebr. de Boer, werden als volgt verdeeld.
1. Gosse Reitsma, Hans v. Swinden Koopmans
en Marianne Yntema
2. Hendry Steigenga, Filippus Hamstra
en Fokke Hamstra
3. Sierdjan Steigenga, Grietje Steigenga
en Petra Hannema
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Fryka partuur: actief op Frysk kampioenskip Baltsje ferdriuwen
Gaast - Vijf kwartier lang met twee man een
kaatsballetje in de lucht houden. Dat is het
record dat met Pinksteren verbeterd kan worden.
Het iepen Frysk kampioenskip Baltsje ferdriuwen
heeft de warme steun van het Fryka partuur:
Johan van der Meulen, Karel Nijman en Folkert
van der Wei. Van der Meulen maakt zijn rentree
in de hoofdklasse na een teleurstellend avontuur
in België, Nijman is weer hersteld van een zware
blessure die hem vorig jaar uitschakelde. Met
Van der Wei in een nieuw partuur hadden ze
behoefte om hun sportieve leven meer diepgang
te geven; ‘voorbij de graaicultuur’. Ze kozen voor
steun aan Kika, het kinderkankerfonds. Terug te
vinden in de naam: Fryka. De eerste ervaringen
van Johan van der Meulen met sporten voor een
goed doel waren zó bevredigend dat het partuur
er op doorborduurt. Die ervaring had Van der
Meulen bij de allereerste editie van het Frysk
kampioenskip Baltsje ferdriuwen, vorig jaar in
Gaast. Het kampioenschap is een initiatief van
de plaatselijke kaatsvereniging Trye yn ien.

Het complete Fryka partuur is dit jaar actief op
de tweede editie, die ingebed is in een driedaags
kaatsevenement. Het open kampioenschap vindt
op de eerste dag, vrijdag 25 mei, plaats. Om het
staande record van senioren Pier Piersma en Jan
Dirk de Groot te breken, moet een duo méér dan
3200 keer onafgebroken achtereen het balletje
naar elkaar overslaan. Het te kloppen record bij
de jeugd, van Gerben en Jildert Stellingswerf, is
94. Opgeven voor deelname aan het kampioenschap (koppels) kan via kvtryeynien@gmail.
com. De kaatsmanifestatie met het iepen Frysk
kampioenskip baltsje ferdriuwen vindt plaats op
het kaatsveld De Boppeslach aan de Boerestreek
te Gaast. Vrijdag 25 mei, 17.30 uur: iepen Frysk
kampioenskip baltsje ferdriuwen. Zaterdag 26 mei,
10.00 uur: jongens welpenpartij KNKB ‘Striid
op de Boppeslach’. Zondag 27 mei, 11.30 uur:
buurt kaatspartij voor Gaast/Ferwoude. Na
afloop van de wedstrijden live muziek en diverse
publieksacties waarvan de opbrengst ook naar
Kika gaat.

KNKB Schoolmeisjes te Zurich
Zondag 13 mei 2012 werd de KNKB
Schoolmeisjes partij gekaatst te Zurich. Het
weer was mooi, de zon scheen de hele dag,
alleen de wind was wat koud. In de A klasse was
er een duidelijke winnaar, er was maar één partuur dat alles heeft gewonnen. In de B klasse
werd spannend gekaatst. Helaas werd de finale
van de winnaarsronde beslist door een blessure.
Om half 5 waren alle prijzen uitgereikt en was
een mooie kaatsdag ten einde.
A klasse
1e Anne Monfils, KIMSWERD
Jennie Terpstra, MANTGUM
2e Louise Krol, EE
Fenna Kramer, WINSUM FR

B klasse Winnaarsronde
1e, Hester Bruinsma, WOMMELS
Lotte Delgrosso, MARSUM
2e Martzen Deinum, WOMMELS
Aletta van Popta, LOLLUM
3e Anke Mollema, NES GEM D
Angela Donga, HALLUM
B klasse Herkansingsronde
1e Andrea Kroes, GAUW
Nynke Kingma, WESTHOEK
2e Hiske Zeinstra, PEINS
Wybrig Bakker, TERSOAL

Dames Hoofd- en Eerst klas partij
Onder prachtige weersomstandigheden werden
op zondag 13 mei in Pingjum de Dames Hoofdklasse- en de Dames Eerste klassepartij gekaatst.
Onder leiding van scheidsrechter Kooistra maakten
de Hoofdklasse dames er een mooie wedstrijd van,
waarbij het partuur Lisette Wagenaar, Leonie
van der Graaf en Fenna Zeinstra toch redelijk
gemakkelijk de overwinning naar zich toe trokken.
In de finale werd met 5-3 en 6-0 gewonnen van
het partuur: Joukje Kuperus, Feikje Bouwhuis
en Renske Terwisscha van Scheltinga. De derde

prijs was weggelegd voor het partuur: Nynke
Sijbrandij, Imke vd Leest en Wiljo Sijbrandij
Bij de Eerste Klasse ging het partuur Tineke
Dijkstra, Judy Bergsma en Geke de Boer met de
kransen naar huis. In een spannende finale werd
met 5-5 en 6-2 gewonnen van het partuur:
Marije Hiemstra, Martine Tiemersma en
Margriet Bakker. De derde prijs was weggelegd
voor het partuur: Rianne Vellinga, Marike
Beckers en Miranda Scheffer.

Johannes van den Berg jeugdledenpartijwedstrijd KV Exmorra
EXMORRA - Vrijdagmiddag 11 mei werd de
eerste jeugdledenpartij van KV Exmorra voor haar
jeugdleden georganiseerd. Op de lijst stonden 37
jeugdkaatsers en dat aantal alleen al was een
prachtig begin van het kaatsseizoen bij de jeugd.
Er werd voor het eerst gekaatst in drie klassen.
In de A-klasse kaatsten 3 partuur. De B-klasse
kaatste in twee poules van 3 partuur en de
C-klasse kaatste een lijst met 5 partuur.
A-Klasse:
1. Albert Feenstra, Gerrit Terluin
en Jesse Steigenga

B-Klasse:
1. Trynke Feenstra, Douwe Rients van der Goot,
Feitsje Feenstra
2. Tiemen Steigenga, Nynke Kuiper
en Jacco Tolsma
3. Peter Jan Koning, Sietse Zijlstra
en Peter van Ooij
C-Klasse winnaarsronde:
1. Sigrid Strikwerda en Ruben Twijnstra
2. Jeanet Boersma en Gerde Lycklama à Nijeholt
C-klasse verliezersronde:
1. Sjoerd Postma en Hilde Stremler
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woensdagmiddag
kinder knippen voor  10.-!

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

Te Koop
Caravan Kip de Luxe 35
van Jaar 1989
met voortent, luifel, stabilisator
en nieuwe banden in 2011,
Vraagprijs: € 1250.
tel:0515-232613.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Voetbalprogramma
Woensdag 16 mei
Nijland D1 - Makkum D2

19:00

Zaterdag 19 mei Nacompetitie
Dokkum 1 - Makkum 1
Makkum A1 - CVVO A1

14.30
15:00

Zaterdag 19 mei
Makkum 4 - Leeuwarder Zwaluwen 5
Makkum B1 - Scharnegoutum'70 B1
Makkum C1 - Balk C1
Joure SC C4 - Makkum C2
Frisia D2 - Makkum D1
Makkum D2 - Woudsend D1
Makkum D3 - SSS'68 D1G
Makkum E1 - Waterpoort Boys E2
Bakhuizen E1 - Makkum E2
Makkum E3 - OudegaHJSC E3
Joure SC F2 - Makkum F1
Makkum F2 - Renado/VVI F3
Woudsend F2 - Makkum F3
Foarut DA1 - Makkum DA1
NOK MC1 - Makkum MC1

14:30
12:30
10:45
10:30
12:45
9:00
10:30
10:15
9:00
9:00
9:00
9:15
10:00
15:00
10:15

Dinsdag 22 mei Nacompetitie
Makkum 1 - Dokkum 1

aanvang 19.00

Stoeterij Beijemastate Arum
Vrouwenparochie 10 Mei
Z2 Dressuur Hanneke Hiemstra met Vivant 210
punten 3de prijs
Harich 12 Mei
Z1 Dressuur Anna Goinga met Whisper 213 punten
Z2 Dressuur Hanneke Hiemstra met Vivant 208
punten 3de prijs en 207 punten

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 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Gezien in Makkum

Zoekertje
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

2 Vloerkleden € 100,- 2 Kattenmanden per stuk
€ 50,- Fax apparaat € 50,- tel. 0515-336605
Batavus heren fiets met versnelling 50 euro,
paspop met houtenvoet 15 euro, Leder herenjasje maat 50 2 x gedragen 60 euro, oudroze
kleuterledikantje leuk model met lattenbodem en
matras 45 euro. tel. 0625080011
hand grasmaaier (hendrik jan) te koop €20,- tel:
06 20175758
GEVONDEN

te Makkum op de Gedempte Putten: MP 4-speler,
met een voornaam. Ben jij je Apple MP 4-speler
kwijtgeraakt? Bel 0628323670
VERLOREN

Op Koninginnedag, tussen Witmarsum en Makkum,
een zwart lakjasje. Als iemand het heeft gevonden,
graag even bellen naar 0620954182.
Sleutelbos verloren in waarschijnlijk de leerlooiersstraat. Zwarte Opel autosleutel en huissleutels
eraan. Gevonden? Graag contact met 0515-230295.

Regiowedstrijd vissen
De regiowedstrijd die op 28 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
Ons Genoegen te Makkum. Er deden 36 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 Harrie Olde
Olthof vertrok iedereen naar de waterkant en kon
worden begonnen met het opbouwen van de stek.
Om 09.00 uur klonk het beginsignaal.
Vak A:
1. K. Bakker, HSV Ons Genoegen
2. F. Temme, HSV DDD
3. I. Idzenga, HSV Ons Genoegen
4. H. Nauta, HSV Ons Genoegen
5. T. Hooisma-Hut, HSV de Voorn

8376 gram
8317 gram
6200 gram
5038 gram
3842 gram

Vak B:
1. S. Feenstra, HSV Ons Genoegen
2. A.D. van Assen, HSV DDD
3. B. Altena, HSV Ons Genoegen
4. B. Sluiter, HSV Ons Genoegen
5. B. vd Veen, HSV de Voorn

7650 gram
7500 gram
6150 gram
5550 gram
4850 gram

* Frederika Kleefstra en de Makkumer Skumkoppen zingen liederen van Wibren Altena (oud Makkumer)
Hiervan wordt een CD uitgebracht. Meer hierover leest u t.z.t. in de Makkumer Belboei.

Windenergie op Kop Afsluitdijk
Op zondagmiddag 20 mei vindt er in Pingjum een
discussie plaats over windenergie op de Kop
Afsluitdijk. Op uitnodiging van werkplaats Nieuw
Atlantis ( waarin het gaat over de toekomst van het
plattelandsdorp) presenteren Jos Duindam en
Doeke Odinga de nieuwe plannen van windpark A7
op de Kop Afsluitdijk. Zij gaan in gesprek met een
adviseur Ruimtelijke en economische ontwikkeling
van de gemeente Súdwest Fryslân en met de zaal
over deze nieuwe plannen voor windenergie. De
burgers bij Kop Afsluitdijk zijn juist de laatste jaren
wat positiever geworden over windenergie, omdat
de dorpsbelangen via de resultaten van Dorpsmolen
Pingjum ieder jaar een flinke financiële injectie
krijgen. De verwachting is dat als daar nu een
tsunami aan turbines bij komt, dat draagvlak meteen weer wordt weggeslagen. Beperkte uitbreiding
is daarom gewenst. Men vindt dat de gemeente
moet kijken waar nu turbines staan, deze lokaal
saneren en daar kleine clusters opstellen tot max.
30 MW (10 turbines van 3 MW). De dorpen moeten
hiervan profiteren door mee te participeren. Dorpen

krijgen daardoor financiële middelen om de leefbaarheid te verhogen, waardoor de krimp wordt
tegengegaan. De bewoners van het gebied zouden
het een mooie uitdaging vinden als gemeente
Súdwest Fryslân probeert energieneutraal te worden.
En dat de eigen opwekking door burgers gestimuleerd wordt. Dit kan middels zonnepanelen, maar
ook middels kleine windturbines, die nauwelijks
zichtbaar zijn. Hoe kan men als burgers invloed
uitoefenen op de plannen van de provincie, die
soms lijnrecht staan tegen plannen van de gemeente? Is alternatieve energie nu duur of goedkoop?
Kan er naast windenergie ook zonne-energie opgewekt worden? Voorafgaand aan de discussie wordt
de film An Inconvenient Truth (Een ongemakkelijke waarheid) van Al Gore vertoond. De film gaat
over het gevaar van het broeikaseffect en wat er
gedaan kan worden om het te voorkomen. Tijdens
de afsluitende borrel treedt een jazztrio op onder
begeleiding van Bob Driessen. Zondagmiddag 20
mei: 15.30 - 18.30 uur Nieuw Atlantis op Zolder
Molenlaan 32 Iedereen is welkom. Entree gratis.

