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Praktijk ‘Ster & Kracht’ in Makkum!

S
Steun
een project
in Zuid-Afrika

Door Doutzen Ouderkerken

Jolanda Huizinga: ‘Ik wil mensen in hun eigen kracht zetten!’
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Sinds het jaar 2000 woont Jolanda
Huizinga samen met haar gezin in Makkum op
De Schar nummer 15, waar ook de praktijk ‘Ster en
Kracht’ is gevestigd. Al gelijk bij het binnenkomen
van de woning bemerkte ik een speciale sfeer.
Met name de muurdecoraties, de warme kleurtinten
en de fijne wierookgeur zorgden voor dat gevoel.
In dit artikel kunt u lezen wie Jolanda Huizinga is,
wat ze doet en waar ze voor staat.
Jolanda is geboren in Den Haag, maar op 5 jarige
leeftijd vertrok het gezin naar Friesland. Na een
aantal jaren in Gorredijk te hebben gewoond ging
het gezin naar het dorp Hoornsterzwaag. Jolanda
volgde na haar middelbare school de kapsteropleiding en een aantal jaren werkte ze als kapster in
een kapsalon. Vanwege het ‘tunnelsyndroom’ in
één van haar handen, moest ze noodgedwongen
stoppen met dit werk. Wel gaf ze in de avonduren
les aan mensen die het ‘huis, tuin, en keuken’ knippen zich eigen wilden maken. Een opleiding tot
leerling-opticien was haar volgende stap. Het werkzaam zijn in deze branche is er niet van gekomen.
De moeder van Jolanda was werkzaam als magnetiseur en had een eigen praktijk. Het werk wat haar
moeder deed had altijd al de belangstelling van
Jolanda. Zo volgde Jolanda de opleiding voor Phytotherapie, dat is een basisopleiding in de kruidenleer.
Het toepassen van planten, plantenextracten en hun
toebereidingen behoort tot de oudste vormen van
therapie in de geneeskunde. Ook heeft Jolanda,
middels opleidingen, zich verdiept in de astrologie

en de voetdiagnostiek. Bovenstaande is een greep
uit de opleidingen/cursussen die Jolanda heeft
gevolgd. Op 19 jarige leeftijd werd het Jolanda
duidelijk, dat ook zij beschikte over bepaalde gaven.
Het idee om een eigen praktijk op te starten is van
de laatste jaren. Nu volgen een aantal behandelmethodes die Jolanda toepast in haar praktijk. De
‘Reki-talk’ ook wel body-talk genoemd. De ‘Kristal
licht’ therapie, Jolanda heeft hiervoor een speciaal
apparaat dat met trillingen en licht werkt. De ‘Guasha
massage’, een massage met de jadesteen waar een
beschermende kracht vanuit gaat en welke helpt
tegen stress. Als laatste in dit artikel noem ik de
‘Energie behandeling’, het magnetiseren. Naast het
werk in de praktijk ‘Ster en Kracht’ is Jolanda ook
nog werkzaam als pgb hulp en in de privé thuiszorg.
Wat wil Jolanda met haar praktijk ‘Ster & Kracht’.
Jolanda wil mensen in hun eigen kracht zetten.
Ieder mens heeft zijn een eigen helende kracht.
De behandelingen van Jolanda helpt mensen verder
op die weg. Er zijn veel invloeden van buitenaf.
Mensen zijn veelal gericht op de ander, wat die
ander wil en veel minder gericht op wat ze zelf
willen. Mensen moeten weer terug keren naar hun
eigen energie.
Mocht u na het lezen van dit artikel interesse hebben,
dan kunt u Jolanda telefonisch bereiken op nummer
0515 232891 – 0611034989. Kijk ook op www.
sterenkracht.com voor meer informatie. Jolanda
Huizinga, een veelzijdige vrouw met bijzondere
kwaliteiten.

Makkum, Achterstraat 3

Fantastisch vrij uizicht over water en natuur vanuit deze
bovenwoning met loggia (ZW) van dit herenhuis met oa
appartement + garage op bgg. Vele doeleinden geschikt.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel

Familieberichten

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).

Lieve Dieuwke

Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

De buren van de Turfmarkt
Dhr. J Horjus
Leen en Loes
Keimpe en Janneke
Sandra Mario en kinderen
Leendert Gerda en kinderen
Fam. Idsinga
Jasper
Dhr. G v d Zwaag
Jaap en Roelie

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
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 De Witte Heren
Praktijk 0515-238980 / Privé 0515-238981/238982
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

zo dapper, zo sterk,
rust zacht

Wij wensen de familie veel sterkte toe voor
de tijd die gaat komen

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
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, ons tweede boefje is geboren,
de eerste kreetjes klonken als muziek in de oren.
Onze liefste wens is vervuld,
voortaan worden we door 2 kleintjes omhuld.

Wij willen u heel hartelijk bedanken voor de
warme belangstelling na het overlijden van
onze lieve mama en oma

Janna Bolink – de Heer
Het is hartverwarmend te weten dat zij niet
alleen voor ons zoveel heeft betekend.

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

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

Mem

Karst, Hanneke en Marit Pieters
Botterstraat 69, 8754 AB Makkum
06 10447872 / 06 22761408

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

Dan wer Ljocht, dan wer Tsjuster
ien each op hjoed, ’t oare op juster

Geboren op 22 mei 2012
Zij weegt 3520 gram en is 50 cm lang

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

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

Tonnie

Silke

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

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

9 – 06 – 2012

Dolblij zin wij met onze dochter, zusje van Marit

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

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

9 – 06 – 2003

Mannes en Feikje
André (in herinnering)
Peter en Jeanette
Ellen en Albert Jan
klein- en achterkleinkinderen
Mei 2012

Op freed 1 juny 2012 binne wy

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling die wij ontvingen
na het overlijden van onze moeder, oma en
oud oma

Martha Reitsema- van Beijeren
Bergen en Henegouwen
De grote belangstelling heeft ons allen
goedgedaan.
Kinderen, kleinen achterkleinkinderen

Franke Alle Gietema
en

Femke van der Heide
yn it stedhûs te Boalsert troud.
De tsjerklike ynsegening fan ús houlik hat
plakfûn yn ’e Van Doniatsjerke te Makkum.
Us brulloftsfeest hawwe wy dêrnei fierder
fierd yn de Nynke Pleats te Piaam.
Op dizze wize wolle wy eltsenien betankje
foar harren felisitaasjes en kado’s.
It wie in bjusterbaarlike dei!
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Agenda
Zaterdag 9 juni:
DBB Horecaveldvoetbaltoernooi op voetbalveld
´De Braak´ te Makkum. Aanvang 11.00 uur.
´s Avonds groot TV scherm en live muziek
Optreden van Nostalgia bij Straatfestival
in Harlingen tussen 13.30 en 17.30 uur
Dorpspartij Cornwerd voor Cornwerders
en Oud-Cornwerders aanvang: 11.00 uur
met ‘s avonds barbecue en traditioneel koeschijten
Bingo in Piramide Holle Poarte
aanvang: 20.00 uur

Zondag 10 juni

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Menno’s familiekaatspartij
aanvang: 11.00 uur

Dinsdag 12 juni:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur
in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 9 juni:

Versunie Graskaas, 500 gram..............................................3.90

Rivella, fles 1.5 liter.................................................nu 99

cent

Hak Groenteconserven, pot 720 ml..............per pot nu 99
Appelsmoes, Kapucijners, Bruine Bonen,
Wortelen, Rode Kool, Rode Bieten of Sperziebonen

cent

Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Zondag 10 juni:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Mevr. A Vegt – Vellenga
organist: Dhr. Sterenberg
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A Treuren

Streekproduct van de week:
Molkwarder Kruidkoek..................................................nu 2.59

Makkum - Recreatiedienst
in de piramide Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E. Scheffer
M.m.v: De Skûmkoppen
Begeleiding: Brassband

Aanbiedingen geldig van do. 7/6 t.e.m. wo. 13/6

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 7 t/m 9 juni
van dit smakelijke voordeel

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
2
2,75

,50

Het barbecue
seizoen is weer
begonnen!
Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s
Kortom, compleet
verzorgd voor een
gezellige avond!
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Een avondje verhalen over Makkum

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
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
Wie zijn toch die Makkumers en wat is de
geschiedenis van deze plaats. Welke families
woonden er en wat is hun invloed op de loop der
geschiedenis. Wat speelde zich af achter die
oude, statige gevels.
Op uitnodiging van de bibliotheek geeft de heer
Sytse ten Hoeve een lezing/presentatie over
Kerkstraat nummer 35 en zijn plaats in de Friese
architectuurgeschiedenis. Over dit opvallende
herenhuis schreef Ten Hoeve in de serie
Makkumer Sier een boek ‘Een herenhuis voor
een patriot’. De opdracht tot de bouw van dit
opvallende pand aan de Kerkstraat werd in 1784
gegeven door Jan Ymes Tichelaar, die dat moge-

lijk samen deed met zijn zuster Jouwerke Ymes.
Van de bouw zijn enkele bouwtekeningen
bewaard gebleven en ook resteren er waardevolle interieuronderdelen, vooral elders, buiten
het pand. Over dit herenhuis is veel te vertellen,
maar deze avond zal Sytse ten Hoeve vooral het
accent leggen op het cultureel erfgoed van
Makkum, het dorp met haar bewoners, dat van
een agrarische nederzetting door scheepvaart,
nijverheid en handel een plaats werd van stedelijke allure.
De bibliotheekmedewerkers nodigen u van harte
uit op woensdagavond 13 juni om 20.00 uur in
de vernieuwde bibliotheek. De toegang is gratis.

Mei Tomke op de foto!
Op 14 juni om 16.00 uur kunnen kinderen in
de nieuwe bibliotheek op de foto met
Tomke. De measte bern wolle graach, mar
de allerlytsten sjogge miskien de kat earst
even út ‘e beam. Op 14 juny kinne bern
yn de nije biblioteek op de foto mei in
echte en libbensgrutte Tomke. Dizze fotoaksje mei Tomke fynt plak yn it ramt fan de
Fryske Foarlêswike fan 4 o/m 8 juny.
Yn dizze wike wurdt der op ûngefear 400
lokaasjes (mei yn totaal wol 650 groepen)
yn de hiele provinsje foarlêzen út it nij
Tomke boekje. It foarlêzen fynt plak yn

Gewijzigde openingstijden
Bibliotheek Makkum
* maandag t/m donderdag van 14.00 – 18.00 uur
* vrijdag van 14.00 – 20.00 uur

pjutteboartersplakken, bernedeiferbliuwern en
by gastâlders. Sa’n 500 frijwilligers wurkje
hjir oan mei en lêze de bern foar. Nei ôfrin
krije alle bern in fergees eksimplaar fan it
njie Tomke boekje mei nei hûs. Sa kin it
(foar)lezen thús fierder gean. Ek yn de
biblioteken wurdt foarlêzen. Dêrnêst
hawwe de biblioteken ‘mei Tomke op de
foto’ organisearre. In libbensgrutte Tomke
bringt in besite oan de biblioteek en de bern
kinne mei him op de foto. Alders, fersoargers mar ek pakes en beppes binne fansels
wolkom. Nimme jo wol jo eigen fototastel mei?

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
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Berg van emotie……… Alp d’Huez

door Libbe Terpstra

eigen foto

* 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

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Woensdag 30 mei; Parkeerterrein Beach Resort
Lifestyle in Makkum wordt de ITS bus beladen
met de bagage en de fietsen van de helden en
heldinnen van de smalle bandjes. Rond 21.00 uur
wordt er door de aanwezige familieleden emotioneel afscheid genomen. Met Henk en Anne
aan het stuur gaat de dubbeldekker richting
Bourg d’Oison in Frankrijk. De nacht valt in
België en ieder probeert te slapen echter bij het
krieken van de dag worden de eersten gebroken
wakker. De bus zoeft over de Franse tolwegen en
na veertien uur doemen de eerste Alpen op.
We worden gewaarschuwd door onze mentalcoaches Tom en Irma Botermans dat de bergen
waar het echt om gaat veel hoger zijn. Hartelijk
worden wij begroet door Janneke en Benno in
hun fietshotel Au Bon Accueil. Nog niet herstelt
van de slopende reis worden wij, als test en
training, door onze coaches de La Berarde opgestuurd. De eerste kennismaking voor velen met
de bergen. Halverwege de klim vloeien de eerste
tranen van inspanning en onzekerheid voor “de
dag” van de helden en heldinnen uit Fryslân.
Na een vorstelijke nachtrust begint een ieder
gespannen aan het ontbijt en ontspannen dalen
wij af van Les Ougiers naar de rotonde aan de
voet van de Alp d’Huez. Door onze begeleiders
Sam en Marcel worden wij van de laatste tips
voorzien. Over de brug met de camping aan de
linkerzijde moet er voor de bocht geschakeld
worden naar de lichtste versnelling om de eerste
klim van vier kilometer van bocht 21 tot 17 te
kunnen overbruggen. Vanaf de eerste pedaalslagen wordt de orde in het peloton zichtbaar.
Postbode George Jorna snelt naar boven en meld
na één uur en … minuten zich aan de top van de
Alp waar de rest van het peloton volgt. Bijzonder
in de uitslag is dat de Makkumers Herman
Gieteman, Henk Hellinga, Minze van der Zee
,Wieger Lindeboom en Ferry Foekema over de

juiste klimeigenschappen beschikken om zich in
de top van het klassement te kunnen nestelen.
Met alle andere toppers uit Bolsward, Parrega,
Witmarsum, Scharnegoutum, Bakhuizen en niet
te vergeten Wommels en omstreken wordt er op
de top gewacht op de strijders uit de achterhoede.
Eén voor één worden ook deze toppers onthaalt.
De rangorde in de familie de Boer en Terpstra
wordt door de jongeren gerespecteerd. Respect
moet ook zeker uitgaan naar Simone Nieuwenhuyzen die wandelend de Alp d’Huez heeft
bedwongen en uw correspondent met regelmaat
moreel heeft ondersteunt tijdens zijn helse
beklimming. Heroïsch wordt een ieder binnen
gehaald waaronder de liftster en de opgeefster.
Emotioneel komen de verhalen los van de
beklimming maar ook waarom een ieder deze
uitdaging is aangegaan. Ria Kingma heeft vijftien jaar geleden haar ziekte overwonnen en
heeft daarmee haar dorpsgenoten uit Wommels
enthousiast gemaakt aan dit avontuur mee te doen.
Hiermee slaat zij wel de brug naar het evenement van 6 en 7 juni Alp d’ HuZes waarin ruim
achtduizend Nederlanders dertig miljoen euro voor
de Stichting KWF proberen bijeen te fietsen.
Na een gezellige avond op het terras was een ieder
zaterdag vrij om te doen en te laten wat zij wilden.
Onder zomerse temperaturen zocht Marcel de
verkoeling in de sneeuw op de top van de Galabiër.
Anderen bedwongen de toppen van Les deux Alps
en wij gingen naar het terras op de top van Les
Ornon een klim van twaalf kilometer. Net gewent
aan de bergen moesten we helaas afscheid nemen
van een geslaagde uitdaging en een tropisch
fietsweekend. Donkere wolken pakten zich samen
boven de Alpenreuzen en bij het vertrek van de
ploeg van Beach Resort Lifestyle barsten de
monsters in huilen uit en kletterde de regen op
de dubbeldekker van ITS die ons na vijftien uur
veilig afleverden bij de opgeluchte familie leden.

BIBLIOTHEEKACTIE
Niet-leden: drie maanden een gratis proefabonnement
Leden: drie maanden zonder extra kosten een comfortabonnement
Nieuwe jeugdleden: gratis tot 18 jaar plus gratis 3 Dvd’s lenen
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Agenda
* Stichting 'De Betûfte Bal' dit jaar het Horecaveldvoetbal organiseert.
* Het wordt gehouden op zaterdag 9 juni vanaf
11.00 uur op het voetbalveld te Makkum.
* Er grote TV schermen aanwezig zijn om de
wedstrijd Nederland-Denemarken live te
kunnen zien.
* Er 's avonds live muziek is van de geweldige
band WANTED.
* Iedereen van harte welkom is, de entree is gratis
* zaterdag 9 juni a.s. de volkstuinver. Makkum
haar 35 jarig jubileum viert en U van 11.00 tot
13.00 uur van harte welkom bent bij het complex aan de rondweg.
* U zich voor vrijdagavond 8 juni 19.00 uur kunt
opgeven via: kvmeiinoarien@hotmail.com of
bestuursleden voor de Dorpspartij Cornwerd
* It Iepen Stee maandag 11 juni vanaf 19.15 uur
een informatieavond organiseert
* We hierbij gaan kijken wat de mogelijkheden
zijn voor een continurooster op onze school
* U als (toekomstige) ouders van onze school
van harte welkom bent

Volkstuindersvereniging
“Makkum” viert haar
35 jarig bestaan
Met het houden van een open dag op zaterdag
9 juni a.s. wil de volkstuinvereniging aandacht
besteden aan het feit dat de vereniging 35 jaar
geleden op 7 september 1977 is opgericht. Voor
een ieder die wel eens wil zien wat hier allemaal
wordt verbouwd is het mogelijk om op deze dag
vanaf 11.00 uur tot 13.00 uur het complex aan de
rondweg te bezichtigen. Er zijn diverse stands
aanwezig met materiaal en informatie. De aanwezige leden van de volkstuinvereniging kunnen
u van alles uitleggen over de gewassen die op de
tuin verbouwd worden. Voor de kinderen is er
een puzzeltocht uitgezet. Misschien bent u na
afloop zo enthousiast geworden dat u ook graag
uw eigen groente wilt verbouwen dan kunt U bij
het bestuur informatie inwinnen. Graag tot ziens
op 9 juni!

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

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


Vw golf 1.6 16 v
kleur groen, bouwjaar 2002, km 190852 NAP
cruise control, koplamp sproeiers, stoelverwarming, abs,
elektrische ramen, centrale deurvergrendeling. Zeer mooie auto

Prijs € 2750,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Jeugdig tekentalent in vernieuwde bibliotheek door Sjirk Wijbenga

Aanvang 11.00 uur.
Na afloop groots Voetbal-Bal
Met live muziek van de
internaƟonale, all round
top formaƟe

WANTED

bekend van TV

ER IS EEN GROOT TV SCHERM AANWEZIG
VOOR DE WEDSTRIJD NEDERLAND - DENEMARKEN!

De drie prijswinnaars: Alieke Adema, Debby de Boer en Giel Dol.

Uniek landelijk lounge-terras
met speeltuin!
Geniet van een heerlijk kopje koffie
met huisgemaakte appeltaart,
een stevige lunch
of kom uitgebreid dineren,
het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie
www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Makkum – De stofwolken zijn (letterlijk) opgetrokken in de vernieuwde Makkumer bibliotheek.
Gisteren werden de deuren aan de Kerkstraat
weer opengesteld voor het publiek. Het zal wel
even moeten wennen want na de grootschalige
restyling is het interieur van de bibliotheek compleet veranderd. De jeugdbibliotheek is verhuisd
naar de achterzijde van het gebouw. Kinderen
van de Makkumer basisscholen hebben meegedaan met een tekenwedstrijd. De drie mooiste
tekeningen zijn uitvergroot en op de achtermuur
te bewonderen.
De vierjarige Alieke Adema van het “Iepen Stee”
viel in de prijzen. Toen ze haar muurtekening
zag reageerde ze verbaast: “Dat is mijn tekening
helemaal niet”. Ze had met kleuren gewerkt en
op de muur zijn die niet terug te vinden. En dan
lijkt een uitvergrote tekening heel anders dan op

het tekenvel. Alieke heeft drie personen getekend.
“Dat zijn Pappa, Mem en ik”, legt ze uit. Debby
de Boer (7 jaar) van “De Ark” heeft een tekening
gemaakt van de nieuwe bibliotheek met veel
boeken en computers. De derde winnaar van de
tekenwedstrijd is Giel Dol (7 jaar) van de Sint
Martinus. Uit het reclamevliegtuigje van de
bibliotheek springen 2 parachutisten en landen
spectaculair in een speedboot. Vorige week donderdag werden de prijswinnaars in het zonnetje
gezet en mochten, samen met familieleden, de
kunstwerken als eerste op de muur bekijken.
Jeugdbibliothecaresse Pleuny Poepjes gaf een
rondleiding op de jeugdafdeling en vertelde
gedetailleerd over de nieuwe indeling van de
bibliotheek. De gasten werden getrakteerd op
koffie, limonade en gebak en de prijswinnaars
kregen een boekenbon cadeau.

Ingezonden - Windmolenpark
Met zo’n grijze achtergrond is het zoeken naar
de windmolens op de impressie van het IJsselmeer in het conceptboek Windpark Fryslân. Een
romantisch verstild maandagmorgen ontwerp?
De werkelijkheid is anders. Kijk maar om je
heen in Friesland, je hebt altijd minstens acht
windmolens duidelijk in beeld. Die allemaal in
een eigen tempo staan te draaien. De meesten
kreunen er ook nog bij. De Aktie Poorten naar
Friesland, ter bevordering van het toerisme naar
Ús Heitelân juicht over rust, ruimte en wijde
horizon in onze provincie. ADHD provincie zul
je bedoelen. En hoe kun je de tegenstanders de
mond snoeren? Is het geen gave gedachte om
verenigingen, dorpsbelang en desnoods de hele

recreatieve sector een sigaar/sprinkplank uit
eigen doos toe te stoppen? Vanaf het Makkumer
strand en langs de hele Friese kust zien wij
straks de horizon, de bootjes de wolkenluchten
verdwijnen achter ongeveer honderd rusteloze
windmolens van 180 m hoog, (drie keer de
Achmeatoren) die alle aandacht naar zich toetrekken. Elke avond kun je zien hoe ze de stralend rode zon achter de Afsluitdijk meppen.
Altyd in grutte bek oer ús Fryske Tael, mar it
Fryske Lânskip verkwânselje se en wy litte dat
gewurde.
Tineke Fahner, Makkum

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Noa Mollinga wint toestelfinales turnen

Alweer een mooi bericht over sportieve prestaties
uit Makkum. Noa Mollinga, een getalenteerde
turnster van negen jaar, wint een regionale wedstrijd. Voor het behalen van de beste all-round score
over alle toestellen won Noa deze enorme bokaal.
De finale was een spannende omdat Noa telkens
als eerste een resultaat neer moest zetten. Enkel
op de brug ging het een beetje mis maar op balk
en vloer kon niemand aan haar score tippen.
Samen met vriendin Nynke de Witte traint Noa
vier maal in de week bij Turnstad Sneek. Een

club met een gerichte visie op het behalen van de
top van Fryslân en natuurlijk ook nog hoger.
Noa heeft dan ook hard getraind voor de finales.
Zelfs thuis wordt getraind. Vader Tom en buurman Piter hebben een balk gemaakt en nu wordt
er gewerkt aan een Brug met ongelijke leggers.
'Thús liket it al hast in turnhal' aldus vader Tom.
Als ouder moet je er wat voor over hebben maar
het is mooi om te zien hoe alles in het teken staat
van een lenige toekomst! Wie weet interviewen
wij Noa in 2020 nogmaals op de olympische
spelen van Istanboel.

TTO leerlingen van het Marne College blij met eerste prijs
Vrijdag 1 juni vond de Mathematics Team
Challage in Amersfoort plaats. Een wedstrijd
voor leerlingen uit klas 1 en klas 2 van het tweetalige onderwijs, met wiskundige problemen in
verschillende rondes en met verschillende werkvormen, dit alles in het Engels. 12 studenten en
3 wiskunde studenten uit Engeland werkten mee
om de competitie draaiende te houden.
Het Marne college uit Bolsward deed mee als één
van de 28 deelnemers vanuit heel Nederland met:
Klas 1: Bente de Witte (Allingawier)
en Rik van der Gaast (Makkum)

Klas 2: Martine Jansen (Skuzum)
en Falco de Boer (Bolsward)
Hun Wiskunde leraar: Johny van der Heide
(Makkum) en hun begeleider Rindert Reijenga
Zeer groot was de blijdschap toen bekend werd
dat deze groep de Eerste plaats had behaald. Een
grote beker, een oorkonde, een kadobon en de
eeuwige roem behoorde tot de prijzen. Evenals
een trip naar Engeland om mee te doen aan de
regionale ronde aldaar. Een pluim voor dit
groepje TTO leerlingen van het Marne College
te Bolsward.

Scholen strijden in Waterpark “Mounewetter” om wisselbeker
Onder grote belangstelling werd op donderdagavond 31 mei in Waterpark “Mounewetter” de
jaarlijkse scholenestafette gehouden. Ondanks
de dreigende regenbuien bleef het droog tijdens
de wedstrijden. Aangemoedigd door het publiek
streden 6 scholen met 9 teams tegen elkaar.
“It Skûlplak” uit Burgwerd en “De Finne” uit
Ferwoude kwamen ieder met 1 team langs.
“De Bonkelder“ uit Witmarsum kwam met 2
teams aanzetten en van “De Utskoat” hadden
zich ook 2 teams opgegeven. Uit buurdorp Arum
kwamen maar liefst 3 teams; 2 teams van “De
Hoekstien” en 1 team van “De Opslach”. Elk
team bestond uit 7 personen, 6 deelnemers en 1
reserve met een gezamenlijke maximale leeftijd
van 65 jaar. Iedere leerling mocht 2 banen
zwemmen en de laatste leerling werd, zittende
op een mat, voortgeduwd naar de overkant door
de 5 andere leerlingen. Na een spannende strijd

werd de grote winnaar uit de 3 poules het eerste
team van “De Utskoat” uit Witmarsum. Vol trots
ontvingen zij uit handen van penningmeester
Harry Kuipers de wisselbeker. De winnende
zwemploeg bestond uit Marc Burger, Tensen
Harp, Anneke Smid, Mijke Smit, Grieta Veninga,
Hilde Veninga en Amber Zaagemans. De 2e prijs
ging naar team 2 van “De Utskoat” en de 3e prijs
was voor het eerste team van “De Bonkelder”.
De winnaars van de 1e t/m de 3e prijs kregen
medailles overhandigd en voor de resterende
deelnemers waren er herinneringsvaantjes en
alle kinderen kregen wat lekkers aangeboden.
De begeleiders van de deelnemende scholen
kregen een fraaie herinneringsstandaard uitgereikt. “It Skûlplak” uit Burgwerd kwam voor de
laatste keer naar “Mounewetter”, want de school
sluit binnenkort. Foto’s van de estafette staan op
www.zwembadmounewetter.com.
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Kom naar het Sopkafee, bij Teetske en Renske en steun een project in Zuid-Afrika

Door Antje Tilstra

Speciale actie
Sinds vorig jaar zomer staat er al een donatiepotje in het Sopkafee Badhûs de Flevo, maar
Alise heeft niet stil gezeten. Samen met Catrien
heeft ze met het Thomas Huis op de markt in
Arum gestaan, op Koninginnedag zelfgemaakte
armbandjes gekocht en tal van flyers in de regio
verspreid, maar dat vond ze nog niet genoeg.
Alise wilde een speciale actie, ze heeft er lang
over nagedacht maar kwam uiteindelijk op
het idee om een CD op te nemen. Dit omdat
mensen graag iets terug willen voor hun geld en
producer Wim Bekkers al bij een eerdere
opname aanbood haar nog wel een keer op te
willen nemen. “Ik dacht daar moet ik gebruik
van maken.” Vanaf toen ging het heel snel, ze
heeft inmiddels al drie keer nieuwe CD’s moeten
bestellen.

eigen foto

Sopkafee medewerker Alise Zijlstra heeft een
CD opgenomen waarvan de opbrengst volledig
wordt gebracht naar een ontwikkelingsproject in
Zuid-Afrika. Wanneer u met zijn tweeën of meer,
voor minimaal 50 euro besteed aan een hapje
en een drankje bij Sopkafee Badhûs de Flevo,
ontvangt u haar CD en steunt u een project in
een township van Port Alfred.
Alise Zijlstra (20 jaar), medewerker van Sopkafee
Badhûs de Flevo vond het altijd al leuk om te
zingen. Sinds haar vijftiende werd ze serieuzer
en begon ze zanglessen te nemen. Inmiddels
heeft ze het te druk met haar studie Sociaal
Pedagogische Hulpverlening en is ze gestopt
met haar zanglessen, maar stoppen met zingen is
ze zeker niet.
Op haar vijftiende trad ze voor het eerst op in
café Otterbar in haar woonplaats Witmarsum,
waarop ze vele positieve reacties kreeg.
Vervolgens werd ze tweede bij een regionale
talentenjacht in Molkwerum, solliciteerde ze
naar de functie zangeres in Bogerman BigBand,
deed ze mee aan Leugenbollepop, trad op tijdens
de Witmarsumer Merke, het Oktoberfest en
familiefeesten en heeft ze het liedje ingezongen
van het dorp Hieslum voor de CD voor
Wûnseradiel. Nu heeft ze haar eerste eigen CD
opgenomen, maar niet voor haar eigen belang.
CD voor het goede doel
Eind augustus vertrekt Alise samen met haar
studiegenoot Catrien Reitsma (20 jaar) voor tien
maanden om bij verschillende projecten stage te
gaan lopen. De volledige opbrengst van de CD’s
zal gaan naar een of twee projecten in Port
Alfred. Met deze CD wil ze de projecten gaan
helpen financieren met datgene wat daar het
meeste nodig is. Waar ze stage gaat lopen is nog
niet bekend. Na aankomst gaat ze eerst een week
bij alle projecten langs om te kijken welk project
haar het meeste aanspreekt en het beste bij
haar past. Alise legt uit dat ze niet bij de meest
populaire stageplekken wil gaan stagelopen:

“Sommige projecten zijn heel populair, ik wil
juist naar de projecten die achterlopen. Er zijn
namelijk scholen waar ze bijvoorbeeld nog geen
eens stoelen hebben. Ik zie het wel zitten om dat
te gaan verbeteren”.
Stage in een township
Aangezien ze tien maanden in Zuid-Afrika zal
verblijven zal ze twee verschillende stageplekken
uit moeten gaan zoeken. De twee die haar tot nu
toe het meeste aanspreken zijn het Ingubo
Project en het Community Centre. Het doel van
het Ingubo Project is om een veilige leefmilieu
op te zetten voor straatkinderen zodat deze
mishandelde of verslaafde kinderen weer op een
stabiele manier kunnen re-integreren in de maatschappij. Het Community Centre is een activiteitencentrum te midden van de township Bathurst,
nabij Port Alfred. Verzorgers van het centrum
gaan de townships in om bewoners te voorzien
van medicijnen, gaan met ze mee naar een kliniek,
helpen mee met het huishoudens en brengen
bezoeken aan straatkinderen. De bewoners
kunnen ook bij het centrum terecht voor een
luisterend oor voor hun problemen. Daarnaast
biedt het centrum naschoolse opvang voor kinderen aan om ze bijvoorbeeld te helpen met
huiswerk en spelletjes te spelen.
Goed voorbereid
Benauwd voor een cultuurshock is Alise niet
zozeer. Ze wordt er goed op voorbereid en is niet
bang voor een uitdaging. Ze wil graag mensen
hulp bieden. De opleiding SPH is breed, ze kan
kinderen met een autistische stoornis tot demiterende ouderen helpen. Waar het vandaan komt?
Alise: “Ik heb eigenlijk geen idee, misschien
omdat ik altijd wel voor anderen klaar sta, en ik
elke week mijn neefje met een spierziekte help”
. Met haar minor Humantary management, waarbij ze bijvoorbeeld leert wat voor effecten een
natuurramp op een mens kan hebben denkt ze
dat ze een goede en relevante kennis voor de
projecten te hebben. Ze zal dus ook weten waar
het geld het beste besteed kan worden.

People help the People
De nummers die op de CD staan (zie foto) zijn
niet toevallig uitgekozen. Elk nummer heeft
voor Alise een toepasselijke betekenis. ‘You’ve
got a friend’ is uitgekozen omdat ze tien maanden
lang haar vrienden zal moeten missen. “‘People
help the People’ omdat ik vind dat mensen
elkaar moeten helpen, het is erg toepasselijk
voor mijn aankomende stages”, aldus Alise.
Kosten van het ontwikkelen van de CD heeft ze
niet, collega’s, familie en kennissen hebben haar
volledig gesteund, waardoor het mogelijk is dat
het totale aankoopbedrag van de CD’s bij het
project terecht komt. Samen met Catrien is ze
van plan de volledige opbrengst naar één project
te brengen die het volgens hun het hardst nodig
heeft.
Haar hart ligt bij het helpen van mensen. Op de
vraag wat ze zou doen als ze zou moeten kiezen
tussen een doorbraak met haar zangtalent of een
baan in de sociaal pedagogische hulpverlening
kan ze dan ook nauwelijks een antwoord geven:
“Dat is heel lastig. Alhoewel ik weleens met een
talentenjacht mee heb gedaan, ben ik niet
gemaakt voor de showbusiness en op de voorgrond staan. Als ik zou moeten kiezen zou
ik toch gaan voor die baan in de sociale hulpverlening”.
Eet en steun
Kom binnenkort naar Sopkafee Badhûs de Flevo,
bij Teetske en Renske en ontvang de CD. Terwijl
u in het zonnetje geniet van een hapje en een
drankje steunt u de mensen in de township van
Port Alfred. De actie loopt van 6 juni tot en met
31 juli en geldt alleen bij een minimale besteding van 50 euro. Op de advertentie elders in
deze krant vindt u meer informatie over de actie
en voor het maken van een reservering voor dit
hapje en drankje kunt u ons altijd informeren?
Het is ook mogelijk om een losse CD te kopen.
Kom daarvoor langs in Sopkafee Badhûs de
Flevo of neem contact op met Alise: alisez91@
hotmail.com Een vrijwillige bijdrage is natuurlijk ook welkom, dit kan gestort worden op:
1671.93.872 t.n.v: A.L. Zijlstra, o.v.v: vrijwillige
bijdrage project Port Alfred.
(zie de advertentie op pagina 6)
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Iepen Frysk Kampioenskip Baltsje Ferdriuwe opnieuw geslaagd
KAATSVERENIGING MAKKUM
ORGANISEERT
MENNO’S FAMILIEKAATSPARTIJ
Zondag 10 juni
wordt deze partij gehouden.
Het is familiekaatsen met
minimaal 1 dame per partuur.
Er wordt gekaatst in een
A- en een B-Klasse.
De prijzen zijn:
waardebonnen en medailles,
Aangeb. door: Bistro Hennie fan Richt.
Aanvang: 11.00 uur.
eigen foto

Op vrijdag 25 mei is voor de tweede keer op rij
het IFK Baltsje Ferdriuwe georganiseerd door
kaatsvereniging Trye yn Ien uit Gaast/ Ferwoude.
Op Kaatsveld de Boppeslach in Gaast werd om
half zes gestart met het kampioenschap voor de
junioren tot en met 16 jaar. De gebroeders
Gerben en Jildert Stellingwerf uit Ferwoude
wisten het kampioenschap opnieuw op een naam
te schrijven. Vorig jaar behaalden zij een record
van 94 keer dit jaar werd het record verbroken
en kon 143 keer in de boeken worden bijgeschreven. Om half zeven was het de buurt aan de
B-klasse. Dennis Galema en Pieter Westra wisten
in deze klasse de felbegeerde titel te bemachtigen.
Na een half uur, waarbinnen verschillende
pogingen zijn ondernomen, stond de teller bij
Dennis en Pieter op 309 keer. Na de B-klasse
was het beurt aan de A-klasse kaatsers. In de
A-klasse streden louter kaatsers uit de hoofdklasse van de KNKB om de titel Het record,
vorig jaar behaald door Jan Dirk de Groot en
Pier Piersma, van 3200 is deze avond niet
gehaald. Folkert van der Wei en Karel Nijman
wisten dit jaar de kaatsbal 1150 keer over te
slaan. Zij haalden daarmee de titel binnen.
Zowel tijdens als het na IFK Baltsje Ferdriuwe is
er geld op gehaald voor het goede doel KIKA
(KinderKanker). Het ophalen van geld heeft op
een ludieke manier plaats gevonden. Zo kon er
worden gekaats- dart (gewonnen door Jeltje de
Boer), kon men gokken op het record (gewonnen door Gerrit Feenstra gokte 1209) en kon
men tijdens de nazit nummers aanvragen bij
troubadour Jan Nota die hij tegen een kleine
vergoeding ten gehore bracht. Al met al kan
terug worden gekeken op een succesvolle tweede
editie van IFK Baltsje Ferdriuwe al viel de opgave
en de publieke belangstelling enigszins tegen.
“De striid op’e Boppeslach”
KNKB welpenjongens
Op de zaterdag van deze 2e kaatsmanifestatie
wordt de KNKB partij voor welpenjongens
georganiseerd. Een beetje mager veld van deelnemende kaatsers ten gevolge van de laatste
speelronde van het voetbal seizoen noopte een
omslag van de partijvorm. Wat opviel over de
hele dag genomen dat er door de mannen met
een krachtige opslag nogal eens “buiten” op
werd geslagen en waar de opslag qua snelheid
minder was werd er regelmatig geantwoord met
een ferme “boppeslach”. Al met al een prachtige
kaatsdag met een goed niveau en beloftevolle
winnaars op het eind.

Winaarsronde:
1) Bouke Folkerts en Karel Monflis
2) Rick Minnesma en Jeroen Haarsma
Verliezersronde
1) Feike Douwe Zijlstra en Mark Minnesma
2) Simon v d Vaart en Xander Nauta
Buurt-kaatsen nieuw fenomeen
De slotdag van de kaatsmanifestatie was er een
om in te lijsten. De door Bakkerij van der Werf
Workum gesponsorde partij had een, voor Gaast/
Ferwoude, nieuw thema. Er werd per buurt
gekaatst. Eis was dat er tenminste één iemand
van het partuur lid van KV Trije yn Ien moest
zijn en tenminste één iemand moest niet kunnen
kaatsen. Een fantastisch aantal van 14 parturen
bonden de onderlinge strijd aan om beste kaatsbuurt van Gaest/ Ferwâlde en Workum genoemd
te kunnen worden. Dat het een verbeten strijd
zou kunnen worden stond bij voorbaat al zo’n
beetje vast. Er werd gekaatst met de zachte bal
wat garant stond voor een partij met veel, heel
veel tussenspel en schitterende trick track situaties. De uiteindelijke winnaar kwam uit de finale
tussen de parturen Auke Geert Ybema en partuur
Pieter v d Valk met Wiebren Stellingwerf en
Robin Meijer. Het overwicht van partuur Pieter
v d Valk was dermate groot dat Auke Geert
Ybema, ondanks verwoede pogingen, niet de
kans kregen om ook maar enigszins in de partij
te komen. Met 5-2 6-6 was Pieter v d Valk c.s. te
sterk en zij gingen met de hoofdprijs naar huis.
Inde verliezersronde was de hoogste eer voor het
partuur Sjoerd Hiemstra met Wietske Buma en
Sander Buma. Zij versloegen in de kleine finale
met 5-2 6-4 Pieter Westra,Minne Okkema en
Geert Talsma. Afsluitend kan de conclusie zijn:
Het was een prachtig weekend vol kaatsplezier!
Winaarsronde
1)
Pieter v d Valk, Wiebren Stellingwerf
en Robin Meijer
2) Auke Geert Ybema, Gerben Stellingwerf
en Tjeerd Stellingwerf
3) Klaas Jitse Tijsma, Auke Buren
en Henk Wind
3) Jan Stellingwerf, Tiny Hiemstra
en Jurgen Buma/Johanna de Boer
Verliezersronde:
1) Sjoerd Hiemstra, Wietske Buma
en Sander Buma
2) Pieter Westra, Minne Okkema
en Geert Talsma

De loting is zaterdag 9 juni
in de kantine om 20.00 uur.
Opgeven is mogelijk in de kantine
of bij het secretariaat: 0515-231377.

Vaderdag 17 juni
Daarom komende weken kans
op cadeau. Info in winkel
Bison cadeau box 9 lijmen in mooie
plasticbox met losse vakverdeling €17,50
Vuurblok om snel een gezellig vuurtje
te maken € 9,95 op = op
Thermo mok diverse kleuren € 7,99
Serie led zaklampen vanaf € 9,95
True utility minitools,
Zaklampen ook met laserlicht
Tuinartikelen, Barbecues
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50

PSV de Halsbânruters
Oosterwolde 27 mei
Bobbie Ydema kwam met Artist hier aan de
start in de klasse Z1. Bobbie reed een winstpunt
met 209 punten. Met Caramba kwam Bobbie
voor de 1e keer uit in de klasse M1. In de 1e
proef reed zij 181 punten en in de 2e proef 191
punten bij elkaar. Goed voor 2 winstpunten.

Internet: www.makelaardijgros.nl

Grote Zijlroede 7, MAKKUM
Bijzonder wonen op een bijzonder
locatie. Deze woning wordt vrijwillig
ter veiling aangeboden

Openingsbod: € 295.000,- k.k.

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

Arum 28 mei
Louise Nieuwenhuis kwam in Arum aan de start
met Sieuwke fan Lutke Peinjum.
Zij kwamen uit in de klasse Z1.In de 1e proef
wonnen zij de 2e prijs met 213 punten en in de
2e proef werd de 4e prijs mee naar huis genomen met 208 punten. Louise kan er weer twee
winstpunten bijtellen. Met Up to Date’s Celina
kwam Bobbie Ydema zij voor de 1e keer uit in
de klasse L1. In de 1e proef won zij de 197 punten en in de 2e proef 188 punten .De eerste 3
winstpunten zijn binnen.
Met Up te Date’s Ulkje won Bobbie de 1e prijs
in de klasse M1 1e proef met 203 punten en in
de 2e proef ook de 1e prijs met 197 punten.
Beide proeven goed samen voor 4 winstpunten.
Pingjum 2 juni
Op het Concours te Pingjum reed Louise
Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke Peinjum
een thuiswedstrijd in de klasse Z1. In de 1e zij
de 4e prijs met 210 punten en in de 2e proef 205
punten samen goed voor 2 winstpunten. Bobbie
Ydema startte Artist in de klasse Z1.In de 1e
proef won zij de 3e prijs met 211 punten en in de
2e proef 207 punten samen goed voor 2 winstpunten. Kirsten Koopmans kwam uit in de klasse ZZ licht met Nabuco. Zij reed een score van
60% bij elkaar goed voor haar 1e winstpunt in
deze klasse.

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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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

Conway vouwwagen 15 jaar oud g.o.h. € 50,tel. 0517-795011
2 campingbedjes donkerblauw van het merk
Chicco met matrasjes, in draagtas, zeer weinig
gebruikt. 15 euro per stuk. Tel. 0515-232172
Twee jonge kleurdwerg konijnen. Geboren op 26
maart 2012. Tel. 0515-856961
Zo goed als nieuwe stenen beige wastafel Afm.:
52 cm lengte,85 cm breed en 15 cm diep. Zie
foto op marktplaats.€ 50,- bellen 06-21526191
GEZOCHT

Zorgboerderij Yn 'e Lijte te Skuzum is op zoek
naar stekjes en zaden voor de aanleg van een
pluk tuin. Dus heeft u een mooie bloem in de
tuin en wilt u die met ons delen, we komen het
graag bij u thuis ophalen. info@zorgboerderijynelijte.nl of op ma wo en do op 06-22479752
Wolspinners gezocht die het net als wij leuk
vinden om elkaar eens in de 3-4 weken te
ontmoeten voor een middag of avond samen
spinnen, ervaring uitwisselen enz. Vind je dit
ook leuk, neem dan contact op met Ankie de
Witte (ankiedewitte@hotmail.com) of Erna van
Wijk (ernavanberk@hotmail.com)
VERLOREN

Wie heeft in de namiddag van dinsdag 21 mei
mijn mobieltje gevonden in Makkum? In de
buurt van de slager of Jumbo. Contact Marjan
Adema 0515-231681

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

* Vorige week kwamen er per schip twee silo`s naar de Makkumer haven, bestemd voor de kaasfabriek
in Workum. De silo`s zijn 25 meter lang, hebben een doorsnee van 6.50 meter en een gewicht van 7 ton.
De silo`s zijn door twee vrachtwagens (covoi exceptionnel, is bijzonder vervoer) naar Workum vervoerd.

KNKB 50+ partij te Zurich
Zaterdag 2 juni 2012 werd in Zurich de KNKB
50+ partij gekaatst. Het was mooi kaatsweer en
de partij verliep in goede sfeer. De finales van
zowel de winnaars- als herkansingsronde begonnen erg eenzijdig, maar op het laatst kwamen de
achterliggende parturen nog goed terug.
Uitslagen:
Winnaarsronde
1e prijs:
Jetze Nagel, MAKKUM FR
Sape Nauta, BERLTSUM
Simon de Groot, MIDLUM
2e prijs:
Paulus Strikwerda, WINSUM FR
Johannes Siegersma, BERLTSUM
Jan de Jong, MENAAM

3e prijs:
Douwe Broersma, MIDLUM
Jan Tuinier, MAKKUM FR
Henk Noordbruis, MARSUM
3e prijs:
Gerrit bij de Weg, HARLINGEN
Ieme de Haan, MAKKUM FR
Ale Mosselman, GOUTUM
Herkansingsronde
1e prijs:
Bouwe v.d. Veer, WINSUM FR
Oeds Broersma, WITMARSUM
Sikke Koster, DOKKUM
2e prijs:
Piet de Groot, MIDLUM
Oeds de Roos, MENAAM
Henk Bloemsma, IJSSELMUIDEN

KNKB 30+ partij te Zurich
Zondag 3 juni 2012 werd in Zurich de KNKB
30+ partij gekaatst. Ondanks de geringe deelname
en het tegenvallende weer, werd er spannend
gekaatst. Eén deelnemer moest helaas voortijdig
afhaken wegens gezondheidsredenen.

Uitslagen
1e prijs:
Hendrik Eringa, SPANNUM
Jacob Kamstra, FRANEKER
Nanning Seepma, HARKEMA

Concert Excelsior Schraard met organist Schippers
Per direct gezocht:
Huishoudelijke hulp
die houdt van aanpakken en oog heeft
voor detail. 1 dag(deel) per week.
Goede beloning.
Pingjum 06-42688527

Op zaterdagavond 9 juni geeft fanfareorkest
Excelsior Schraard een concert in de koepelkerk
te Leeuwarden, in een verrassende samenwerking met organist Sebastiaan Schippers. Op het
programma staat onder andere de Suite from
Hymn of the Highlands van Philip Sparke voor
fanfare-orkest. Naast orgelklanken en fanfarewerken zal ook de combinatie van orgel en fanfare
te beluisteren zijn. Ook zullen enkele combo’s
van schraarder blazers samen met de organist

optreden. De uit Alblasserwaard afkomstige
Sebastiaan Schippers is in Friesland werkzaam
als cantor-organist, dirigent en theoloog. Excelsior
staat onder leiding van Thom Zigterman.
Onlangs werd het orkest op het ONFK
Nederlands kampioen in de tweede divisie.
Aanvang 20.00 uur, Koepelkerk te Leeuwarden,
Vredeman de Vriesstraat 24 A, toegang € 7,50, in
de voorverkoop € 6,- via tel. nr. 0518-412055, of
via leden van Excelsior.

