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Open dag Volkstuindersvereniging Makkum

Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum - Op zaterdag 9 juni hield Volkstuindersvereniging Makkum een open dag. Door
middel van een groot bord bij de volkstuinen
en een berichtje in de Makkumer Belboei was
iedereen uitgenodigd om een kijkje te komen
nemen. De leden hadden alles prima voorbereid: er was een kraampje met koffie en
cake, een speurtocht met leuke prijsjes voor
de kinderen, volop informatie en pakjes zaad
om uit te proberen en er waren veel leden
aanwezig als rondleiders. Helaas zorgden regen
en harde wind ervoor dat er maar een handjevol mensen op de open dag afkwamen. Super
jammer want er was veel te zien en te beleven.
De volkstuinen liggen aan de rondweg, tegenover groothandel Bergsma. Op dit moment telt
de vereniging 29 leden en staan er 5 mensen op
de wachtlijst. Graag zou men het grondgebied
dus nog wat uitbreiden. Op 7 september 2012
bestaat de Volkstuindersvereniging Makkum
35 jaar. Dat vormde de aanleiding voor deze
open dag. Er werd besloten deze dag al in
juni te houden. Er is dan meer te zien dan in
september, wanneer er alweer veel geoogst is.
Allereerst neem ik een kijkje in de kas van
Henk de Jong. Hierin staan onder andere
tomaten, courgettes en pepers. De tomatenplanten zijn aardig wat groter dan hun soortgenoten buiten, dank zij de luxe omstandigheden hierbinnen. Leuk om te zien welke
plant er nu hoort bij producten die je regelmatig koopt. De peperplant is bijvoorbeeld

een hele mooie plant die ik nog nooit heb
gezien. Ondertussen merk je dat de tuinen een
plek zijn waar veel tips uitgewisseld worden.
Tijdens het gesprek in de kas wisselt men
informatie uit over de gewassen en wat de een
over of teveel heeft wordt aan een ander gegeven. Hierna krijg ik van voorzitter Age Tolsma
een rondleiding over het terrein. Wat is hier
veel te zien: van aardappel tot spitskool, van
kruidentuin met dille en basilicum tot komkommers en duizendschoon en nog veel meer.
Iedereen is op zijn eigen stukje bezig maar er
wordt veel samengewerkt. Het praatje op de
tuin maakt het tuinieren nog leuker. Tuinieren
blijkt een goede manier om “de kop even leeg
te maken” In de ene tuin waan je je in “in
paradyske”, in de andere tuin kun je een zaaimachine bekijken uit 1919, waarmee Jan
Adema nog jaarlijks zaait. En passant hoor
ik nog een lekker recept met courgette.
Maar bovenal is het ontzettend leuk om te
horen en te zien hoeveel plezier het geeft om
hier bezig te zijn.
Terug in de kraam smaakt de warme koffie
prima. Iedere bezoeker wordt bij vertrek rijkelijk voorzien van wortels en sla en mag wat
zakjes zaad meenemen om zelf aan de slag te
gaan. Gelukkig heeft de Volkstuindersvereniging Makkum zich voorgenomen om
voortaan elk jaar een open dag te organiseren.
Hopelijk treffen ze volgend jaar stralend mooi
weer en krijgen ze veel bezoekers.

Wons, Terpweg 16

Aan vaarwater en rustig gelegen, grote vrijstaande
woning met diepe tuin (Z), vrij uitzicht over landerijen,
o.a. 4 slaapkamers, 2 badkamers, garage.

Prijs vanaf € 138.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Agenda

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Vrijdag 15 juni:

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Zondag 17 juni:

Avondrust, Sjoelen aanvang: 15.00 uur
in het restaurant

Zaterdag 16 juni:
Bingo in de Piramide Holle Poarte Makkum
aanvang: 20.00 uur

Nynke Pleats Piaam van 15.30 – 17.30 uur:
Knutselen voor vader
voor info. zie advertentie

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 van Asperen
Praktijk 0515-572353 - Privé 0515-576067
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Kaatsen K.V. Makkum Ledenpartij
aanvang: Senioren 11.00 uur en
Jeugd 12.00 uur met verliezers ronde

Dinsdag 19 juni:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur
in het restaurant
Dolgelukkig zijn wij met onze zoon
en kleine broertje

Luca
Geboren op 1 juni 2012
Hij weegt 4125 gram en
is 55 cm lang
Alexander, Joke, Anouk en Marion
De Voorn 20, 8754 BB Makkum
0630249388 / 0642321504

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, 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
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 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

Kerkdiensten
Zaterdag 16 juni:
Witmarsum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Zondag 17 juni:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Aktiviteiten in Mounewetter
Witmarsum - Zondag 17 juni is het Vaderdag en
daarom nodigt Mounewetter alle vaders uit om een
duik te komen nemen van de nieuwe duikplank, want
op deze dag mogen alle “heiten” gratis zwemmen.
Op donderdag 21 juni vanaf 21.00 uur kan iedereen
meedoen aan de midzomernachtduik. Dit jaar doet
Mounewetter voor het eerst mee aan de landelijke
verkiezing “Zwembad van het Jaar”. De verkiezing
voor openluchtzwembaden is gestart op 1 juni en
duurt tot 31 augustus. Wat maakt een bad “Zwembad
van het Jaar”? Is dat de prijs/kwaliteitverhouding,
de gezelligheid, de klantvriendelijkheid, de gastvrijheid of de hygiëne? Zowel het publiek als een
deskundige vakjury bepalen in de komende maanden welke zwembaden in de prijzen vallen. De
sponsoren keren voor iedere stem € 0,05 uit aan
Kika. Kika staat voor Kinderen Kankervrij en zet
zich in voor een betere behandeling en genezing
van kinderkanker. Graag willen wij dat jullie ons
helpen om het beste openluchtzwembad van het
jaar te worden. Via www.zwembadmounewetter.
com kun je stemmen op ons bad. Degenen die
gestemd hebben maken kans op 3 leuke vakanties.
Maar dat is nog niet alles want Mounewetter geeft
nog een extra prijs weg! Na het stemmen ontvang
je een link op je mail. Lever een kopie van de link
in bij ons zwembad met vermelding van je naam en
telefoonnummer en dan maak je kans op een ballonvaart in 2013, ter ere van ons 40-jarig bestaan.
Stem en help Kika en Mounewetter! Voor nadere
informatie bel met 0517-531704.

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. J Dijkstra
Makkum – Recreatiedienst in de piramide
Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Fransen uit Lioessens
M.m.v: “Ruach”
Organist: J. Adema

Wist u dat...
* Peter v.d. Logt na 6 jaar weer begonnen is met
competitiekaatsen?
* Hij de allereerste keer heeft gewonnen...
* Iedereen die hij tegenkomt dit minimaal 3 keer
heeft verteld
* Hij minimaal 3 dagen krom heeft gelopen
* Hij helaas de tweede avond dik verloren heeft
* Hij nu iedere aanmoediging kan gebruiken op
woensdagavond
* World Servanst groep Makkum een Vaderdag
ontbijt houdt en u zich daarvoor kunt opgeven
door te mailen naar worldservantsmakkum@
hotmail.com of tel. 0617608264
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Bibliotheek Nieuws
Voetbalwedstrijd Nederlands
Elftal tegen Makkum
De lezing van de heer Sytse ten Hoeve is een
avond opgeschoven en vindt nu plaats op donderdagavond 14 juni. Zelfde tijd en zelfde plaats.
Zo hoeft er niet gekozen te worden, of voor de
lezing over Makkum of voor de voetbalwedstrijd
Nederland tegen Duitsland. Wij, de bibliotheekmedewerkers, zijn van mening dat we die wedstrijd niet kunnen winnen. En daarom: nogmaals
van harte welkom voor de lezing van de heer
S. ten Hoeve op donderdagavond om 20.00 uur
in de bibliotheek.

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Met je lievelingsboek op de foto
Dat hele, hele mooie boek, misschien al meerdere
keren gelezen. Met dat boek kun je in de bibliotheek op de foto. Kom met dat lievelingsboek op
vrijdag 15 juni of op maandag 18 juni. Tussen
16.00 en 17.00 uur kom je ‘in de lijst’ op een
mooi plekje in de bieb op de foto. En…. het is
voor jong en oud.

Striptekenen
Hou je van striptekenen? Of wil je het eens
proberen? Kom dan langs op woensdag 20 juni.
Van vier tot vijf staan de spulletjes klaar en kun
je aan de slag. Wij hebben het al uitgeprobeerd
en het is heel leuk. Wanneer het deze week niet
lukt, volgende week doen we het weer. Op de
foto en het striptekenen.

Campina Vlaflip, literpak...............................................nu 1.39
Milner Kaas, lichtgerijpt 450 gram................................nu 3.39
Bacon...........................................per pakje 25

cent korting
Maggi Aardappelpuree Naturel...................................89 cent
Hero Extra Aardbei Jam, 340 gram...................................1.39
Friesche Vlag Koffiemelk, flesje 185 ml...............nu 69 cent
Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter...................................1.19
Appelsientje Goudappeltje, 1 liter...............................89 cent
Bij besteding van  20,leuk GRATIS vakantieboek voor de kids!
Aanbiedingen geldig van do. 14/6 t.e.m. wo. 20/6

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 14 t/m 16 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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Haring smaakles verzorgd door Jumbo

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
eigen foto

Makkum - Haring is een van de meest gegeten
vissoorten in Nederland. Helaas is de traditie van
het haringhappen langzaam aan het verdwijnen.
De haringconsument vergrijst: meer dan de helft
van de haringkopers is 50 jaar of ouder en het
aantal jongeren dat haring eet, neemt af. En dat
terwijl haring zoveel goede voedingsstoffen
bevat die opgroeiende kinderen nodig hebben.
Om meer kinderen aan de haring te krijgen heeft
Jumbo Supermarkten op een bijzondere wijze de
start van het haringseizoen gevierd.
Op woensdag 6 juni hebben Paula Botermans en
Zwanetta Lam van Jumbo Kooistra Makkum een
smaakles gegeven op de OBS It Iepen Stee in
Makkum. Via deze haringsmaakles in klas 5 t/m

8 kregen 47 kinderen de kans om drie verschillende haringhapjes te proeven. Deze drie hapjes
waren speciaal voor kinderen ontwikkeld met
zowel zoete, zure als pittige smaken. Als eerste
mochten ze de ‘snaphap’ proeven. Het bestond
uit een stukje haring op een komkommerschijfje
met daarbovenop een stukje appel. Ten tweede
was de ‘ruighap’ aan de beurt. Deze bestond uit
een tortillachip met daarbovenop een stukje
haring en een half cherrytomaatje. Als laatste
kregen ze de ‘harthap’ voorgeschoteld: een
stukje haring en augurk op een schijfje rode biet.
Na het proeven werden de hapjes beoordeeld
door de kinderen. De cijfers liepen uiteen van
een 1 tot zelfs een 11! Uiteindelijk is de ruighap
als lekkerste gekozen.

Groep 8 van basisschool de Ark deed mee aan project kids
Makkum - Groep 8 van basisschool de Ark heeft
meegedaan aan het project kids in bizz en dit
woensdag 30 mei met een markt afgesloten. Het
was een groot succes, de winst ging naar het
goede doel: Stichting doe een wens Nederland.
Het bedrag wat we hebben opgehaald is € 285
euro. Op het einde van het project hebben we
een certificaat gekregen en hebben we de cheque
aan mevrouw Hoekstra gegeven die vrijwilliger
van de stichting is.
Groetjes groep 8

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
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De nieuwe Bibliotheek, om trots op te zijn

Makkum - De verwachtingen waren hoog
gespannen, de nieuwe bibliotheek zou een plaatje
worden. De bibliotheekmedewerkers vertelden
er enthousiast over. “Wat hebben we het er druk
mee, wat moet er veel geregeld worden. De
bibliotheek gaat er zo anders uitzien en dat vraagt
om veel aanpassingen. Bovendien zijn we de
eerste bibliotheek in Friesland die op deze
manier haar collectie gaat presenteren”, vertelde
bibliotheekmedewerker Durkje een paar dagen
voor de opening.

* 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

Dinsdag 5 juni gingen de deuren open. Nog niet
de officiële opening, die vindt plaats op 12 juli,
maar wel voor het publiek. Als eerste mochten
schoolkinderen over de rode loper naar binnen,
zij kwamen klassikaal boeken ruilen. Directeur
Ellen van Albada opende de deur. Vanaf dat
moment begon het feest, want dat is het, een
feest om binnen te zijn in deze prachtige boekenwereld. Mooie tinten kleuren de wanden, de
thematafels met de boekenpresentaties zijn
goed gevuld, de verlichting zo mooi passend in
deze omgeving. Vooral in de jeugdhoek wanen
kinderen en volwassenen zich in een andere
wereld. De bezoekers komen ogen en oren
tekort, zoveel is er te zien. De bibliotheekmedewerkers heten de mensen welkom, geven
rondleidingen en maken wegwijs. Een bezoeker
zegt blij te zijn met de nieuwe koffieautomaat,
maar bij nader inzien blijkt dit de nieuwe betaalautomaat te zijn. Alle financiële transacties gaan
voortaan via deze automaat met de bibliotheekpas en de pin. Uit de thermoskannen met koffie
en thee wordt menig kopje gevuld en de mensen
gaan in de leeshoek zitten. Op de houten stoelen,
gekregen van Makkumers en nu in de kleur
oranje overgespoten. Teamleider Dilly van Empel

hoopt dat er aan de leestafel voortaan altijd
mensen zitten. “We hebben een abonnement
genomen op twee ochtendkranten en het aanbod
van tijdschriften is royaal. Onze bibliotheek is,
nu we alle middagen open zijn ook een ontmoetingsplek. Gewoon even binnenlopen voor een
praatje, een kopje thee of koffie, even lezen,
deze plek leent zich hier zo goed voor”.
De eerste week hebben al veel mensen een
bezoekje gebracht aan de bieb. De meesten zijn
vol verbazing, het is zo anders en zo mooi. “Wat
is dit groot geworden, dit is een bibliotheek voor
een stad. Een pretje om hier met mijn kinderen
naar toe te gaan”, is de reactie van een jonge
moeder. De nieuwe bibliotheek van Makkum is
prachtig opgeknapt. Met de ‘stopera’ er bij is het
een grote ruimte geworden, waarin de collectie
overzichtelijk gepresenteerd wordt. Daarnaast is
er royaal ruimte voor de leeshoek, het zitje met
de leren bank en de tribune op de jeugdafdeling.
Er zijn voldoende computers aanwezig om
gebruik te kunnen maken van het internet. En op
verschillende plaatsen staan ‘Zoek & Boek’-pc’s
om de catalogus te raadplegen. Conclusie: Een
nieuwe bibliotheek om trots op te zijn.

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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Barbecue Wooncentrum Avondrust

Vaderdag Tip
20%
Kassa Korting op:
Heren
Geschenkdozen

Drogisterij Bolink
Plein 4 Makkum
0515 - 231824

Zondag 17 juni a.s.
van 15.30 – 17.30 uur:
Knutselen voor vader !!

Kosten € 2,50
(incl. limonade, lekkers en materiaal)
Vaders eten deze dag met 75% korting
Openingstijden:
Woe., do. & vrijdag vanaf 17 uur
Za. & zo. Vanaf 11 uur

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

Makkum - Om de zomer in te luiden werd er op
6 juni om 12.00 uur een barbecue georganiseerd
voor de cliënten van Avondrust. Omdat het weer
niet te voorspellen valt, was er in de tuin een tent
geplaatst. En maar goed ook, want het weer
werkte niet mee……., maar in de tent brandden
de terrasverwarmers volop en het was er behaaglijk warm. Er kwamen 49 cliënten mee-eten. Er
was muziek bij, verzorgd door Trio Bo, Luke en
Annemarie. Zij brachten er een gezellig tintje
aan en zelfs de polonaise ontbrak niet.
Partyservice v/d Zee uit Arum had in samen-

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

werking met het keukenteam van Avondrust de
barbecue verzorgd. Er was van alles te eten,
salade, stokbrood, gehaktballetjes, varkenshaasjes,
hamburgers, gebakken aardappeltjes, stoofpeertjes
en vers fruit. De cliënten gingen om 13.45 uur
weer huiswaarts na een geslaagde barbecue. Niet
alleen de cliënten gingen deze dag aan de barbecue, ook het personeel en de vrijwilligers, zij
hadden in de avonduren genoten van een heerlijke barbecue! Iedereen die meegewerkt heeft
om deze barbecue tot iets fantastisch te maken,
nogmaals bedankt!
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Nederlands team gaat voor prolongatie titel

eigen foto

Gezocht hulp 15-20 jaar
voor allerlei werkzaamheden in winkel/
werkplaats klein reparatie werk fietsen,
schilder-werk, opruimen, timmerwerk.
Nederlands, Engels en Duitse taal kunnen
verstaan, dan wel durven te spreken.
Werktijden per direct voor enkele uren,
de komende tijd. Misschien voor de gehele
zomer, dus als je wilt werken in onze winkel
en hou je van aanpakken.
Schrijf dan een sollicitatiebrief naar
Venema Dhz en Tweewielers
Markt 6 8754 ES Makkum
met motivatie waarom we jou moeten nemen.

Makkum – De Nederlandse delegatie voor de
Wereldkampioenschappen Eiwerpen dat op 24
juni in het Engelse Swaton zal worden gehouden
is er helemaal klaar voor. Na de winst in zowel
IJlst als in Wommels eerder dit jaar is het vertrouwen bij regerend wereldkampioen Andries
Smink groot. “In mijn nieuw partner, Hillebrand
Visser, heb ik een geweldige werper gevonden.
Zijn inzet verhoogt onze kansen op prolongatie
van de titel,” aldus Smink. Smink en zijn nieuwe
partner Visser wierpen in Wommels een nieuw
WETF wereldrecord van 63,20 meter. Ook zal er
voor het eerst in de geschiedenis een Nederlands
damesteam meedingen naar de wereldtitel. Bij
de dames wordt Nederland vertegenwoordigd
door Tinet Tigchelaar en Vollie Oostenveld.
Beide dames zijn de de kaatswereld geen onbekenden. De teams zullen worden begeleid door
teamcoach Simon Jaspers en fysiotherapeute en
eiwerpergonomietrainster Tinet Tigchelaar. De
verrichtingen van het team zullen worden
gevolgd door een cameraploeg van JRF productions, videoproducent van o.m. RTL en GPTV.
Volgens de organisatie van het wereldkampioenschap zijn teams aangemeld uit o.a. Litouwen,
Engeland, Ierland, Griekenland, Zuid Afrika en
Australië. Duitsland, verliezend finalist in 2011,
heeft zelfs twee teams in laten schrijven.
“Duitsland is een paar weken geleden al begonnen

met psychologische oorlogvoering richting ons
team, maar daar trekken wij ons niet zo veel van
aan,” zegt chef de mission Jaspers.
De organisatie van de Open Nederlandse
Kampioenschappen Eiwerpen, die voor de
tweede keer in Makkum worden gehouden, is
blij met deze aandacht voor het eiwerpen en het
Nederlands team dat in zijn geheel uit Makkum
afkomstig is. “Deelname van dit team aan het
wereldkampioenschap en de! massale aanwezigheid van verschillende media is niet alleen goed
voor het eiwerpen, maar ook voor de bekendheid
van Makkum en Súdwest Fryslân over de hele
wereld, en dat is weer goed voor het toerisme,”
volgens vicevoorzitter Jetze Genee van de
Stichting Open NK Eiwerpen.
De voorbereidingen voor de tweede Open
Nederlandse Kampioenschappen Eiwerpen op
zaterdag 7 juli zijn in volle gang. Vorig jaar trok
de eerste editie honderden deelnemers en meer
dan duizend belangstellende toeschouwers. Het
programma omvatte toen naast het traditionele
verwerpen, de Eistafette, het Russisch Ei
Roulette en de trebuchet, waarbij gebruik wordt
gemaakt van een inventieve katapult. Dit jaar is
het doelwerpen voor jeugd tot 12 jaar toegevoegd. Om zeker te zijn van een startbewijs kan
men zich nu al inschrijven op www.eiwerpen.nl

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Ingezonden
Reactie op
Het ingezonden stukje van Tineke Fahner over
de inloopavond van Wynpark Fryslân in Makkum
zal menigeen in Friesland uit het hart gegrepen
zijn. Binnenkort start ook nog het Platvorm
Duurzaam Fryslân <www.nom.nl> een aantal
gesprek/voorlichtings-avonden voor de bevolking
van Z.W. Friesland over Aanbod600. In deze
plannen is/wordt vooral toegewerkt naar een
politiek draagvlak. 'Multilevel Governance' heet
zoiets in goed Fries. Nadruk wordt gelegd op het
economisch belang voor Friesland. Werkgelegenheid voor de regio, verbetering van de infrastructuur etc. Lees het! Het maatschappelijke
draagvlak wordt gezocht in 'aanbiedingen' in de
vorm van participatie & investeringsfondsen voor
particulieren en andere instellingen. Het voorstel
opschaling Windpark A7 BV, gepresenteerd
op 20 mei j.l. in Pingjum, is een goed voorbeeld
van hoe de windmolen-lobby denkt de lokale
bevolking met hun plannen tot steun te kunnen
verleiden. Wy litte dat net gewurde..Dochs?
Vraag het áán!
Er is een alternatief... Friesland kan wat energieneutraliteit betreft voor huishoudelijk gebruik
helemaal zelfvoorzienend worden. Met minder
molens. Voor de 283.000 huishoudens is een
capaciteit van ± 224 MW nodig. Dat zijn 75
turbines van 3 MW. Die vind je in het open
Friese landschap nauwelijks meer terug. De
voorzieningen kunnen zelfs zo worden ingericht
dat de Friese huishoudens daar middels collectief
eigendom en 'zelflevering' een groot voordeel aan
gaan hebben. Burgers kunnen dan zelf beslissen
waar ze dat voordeel aan besteden. Tevens worden
er naar de toekomst onvervreemdbare rechten
opgebouwd voor zelfproductie en afname van
energie als de productiemethoden/capaciteiten
veranderen.
Streven is: Op land alléén windturbines bestemd
voor huishoudelijk gebruik (20% van het totale
energiegebruik) en op zee turbines voor commerciële bedrijven en instellingen. Coop Eigen
Wind heeft maar 5000 formele sympathisanten
nodig om samen op gemeentelijk, provinciaal,
landelijk en Europees niveau uw/haar doelstellingen te kunnen realiseren. Voor aanmelden:
coop@eigen-wind.nl, Coop Eigen Wind i.o.
Dorpsweg 7 8753 JC Cornwerd 0515233867
Cornwerd, Simon Berndsen

Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor
één dag (deel) per week in Makkum.
Kenmerken: aanpakker, netjes,
zelfstandig en betrouwbaar
Tel: 06-14539515

Pearkes sa folle as mooglik yn’e lijte…
Gaest/Ferwâlde: Zaterdag j.l. was het weer
zover. De Pearkes waren weer aan beurt om de
kaatsarena van KV “Trije Yn Ien” te betreden.
Een mooie lijst van 10 pearkes had zich op gegeven voor deze door GOINGA kantoorvakhandel
te Leeuwarden gesponsorde partij. Ondanks dat
de omstandigheden herfstachtig waren werden
er schitterende partijen gekaatst. Hier en daar
werden achterstanden van 4 eersten omgezet in
5-5 gelijk aan de telegraaf. En een enkel partuur
(Sierd Henk Stellingwerf en Brenda Drayer)
wilde alleen maar met een 5-5 aan de telegraaf
de strijd beslist zien worden. Magistrale winaars
werden Jan Stellingwerf en Wietske Buma.
In een ongekend spannend en boeiende finale
versloegen zij het partuur Melle de Boer en
Johanna Kooistra. Met 5-5 6-6 aan de telegraaf
wist Jan de partij, met een subleme zitbal op de
verkeerde hand van Melle, naar zich toe te trekken. Voor hetzelfde geld was de partij anders
beslist. Melle c.s. hadden een achterstand van
drie eersten omgetoverd naar 5-3 voorsprong.

Het leek erop dat Jan en Wietske gesloopt waren
in eerdere al zo dreeche partijen. Verdiende
winst echter voor het sterk kaatsende pearke Jan
en secondante Wietske.
In de verliezersronde werd de winst opgeëist
door Abe Rignalda en Froukje Oostenveld in de
finale tegen Edzer en Gyanne Hiemstra, In de
finale een eindstand 5-2 6-4 aan de telegraaf in
het voordeel van Abe c.s. waarin Abe en Froukje
lieten zien dat ze niet zomaar de finale hadden
gehaald. Maar met goed spel en een glimlach
werd het een mooie partij.
Winaarsronde
1) Jan Stellingwerf en Wietske Buma
2) Melle de Boer en Johanna Kooistra
3) Lammert Miedema en Tiny Hiemstra
Verliezersronde
1) Abe Rignalda en Froukje Oostenveld
2) Edzer Hiemstra en Gyanne Hiemstra

Federatiekaatsen Cornwerd 26 mei 2012
A-Klasse:
Met 6 parturen op de lijst werd er in 2 poules
gekaatst. In de Finale nam het partuur van Bart
Gietema de leiding met de eerste 3 eersten,
helaas voor hen kwam het partuur van Gerard
Brunia op stoom, en na de eerste 3 eersten trokken zij aan het langste eind en werd het 5-3 6-2
1e Gerard Brunia, Gerald van Malsen
en Jorn Adema
2e Bart gietema en Marcus Frietema
B-klasse:
Ook hier werd poule gekaatst en iedereen moest
maar liefst 4 keer kaatsen met 5 parturen op de
lijst. Nog voor de eerste omloop echt los was

liep Bauke de Boer van partuur 5 al de sloot in,
blijkbaar had hij het te warm en zocht hij per
ongeluk verkoeling in het kikkerslootje naast het
veld. Het partuur van Jan Ruurd Amels wist alles
te winnen en ging dus met de eerste prijs naar
huis. Het partuur van Pier Zaagemans wist
alleen tegen het partuur van Jan Ruurd Amels
niet te winnen maar verloor van hen met 5 eersten en had hiermee dus 2 eersten minder in het
totaal, wat hen de 2de prijs opleverde.
1e Jan Ruurd Amels, Bauke Jetze Smink
en Peter Bootsma
2e Pier Zaagemans. Mark Elgersma
en Harm Jilderda
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LEDENPARTIJ
KV MAKKUM

Succes voor de Fam. Smink
op de Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij!!

De KV Makkum organiseert
op zondag 17 juni as.
een Ledenpartij met verl.r.
voor Heren en Dames
en voor de Schooljeugd,
Pupillen en Welpen.
Aanvang: 11.00 uur,
de Jeugd om 12.00 uur.
Prijzen: Eretekens en waardebonnen.
Loting senioren:
zat. 16/6 20.00 uur in de kantine.
Loting schooljeugd,
pupillen en welpen: 19.00 uur.
Opgave: Bij het secretariaat
0515-231377 of in de kantine.

eigen foto

Zaterdag 2 juni jl. werden deze Federatie wedstrijden voor Heren en Dames vrije formatie
gehouden op “Keatslân De Seize” te Makkum.
Heren A-Klasse.
Hier werd gekaatst in een poule met vier parturen.
Na twee (door alle parturen) gespeelde partijen,
werd duidelijk dat de partij tussen het partuur
van Nico Dijkstra, Ype Smink en Aloys Freitag
en het partuur van Gerard Brunia, Gerard v.
Malsen en Jorn Adema de finale zou zijn. Beide
parturen hadden twee overwinningen geboekt en
hiermee 14 punten vergaard. Gerard, Jorn en
Gerard gingen uitstekend van start en kwamen
op een voorsprong van 5/2. Toen kantelde de
partij. Nico, Ype en Aloys kwamen terug tot 5/5.
Het werd een spannend slot, waarin Nico, Ype
en Aloys het laatste eerst pakten met 6/2.

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

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

Heren B-Klasse.
Een zestal parturen maakte hun opwachting in
deze klasse, er werd gekaatst in twee poules. De
winnaars van elke poule kwamen tegen elkaar
uit in de finale. In Poule A was het partuur van
Germ v.d. Meer, Cerry v.d. Logt en Sander Rinia
oppermachtig. Zij wonnen hun beide partijen. In
Poule B ging de strijd om eerste plaats tussen het
partuur van Andries Osinga (Pingjum), Igor

Kuiper (Witmarsum) en Egbert v.d. Veen en het
partuur van Michael v. Coevorden, Melvin
Tolsma en Sanders Elgersma (allen Witmarsum).
Het onderlinge duel werd beslist in het voordeel
van Michael, Melvin en Sander met 5/2 – 6/2.
Goed voor een finaleplaats. De finale werd
gewonnen door de Makkumers Germ, Cerry en
Sander. Zij waren deze dag het meest complete
partuur en pakten verdiend de eerste prijs in deze
B-klasse.
Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijf
(Ype, Andries en Bauke-Jetze) had rijk gevulde
mega-grote bloempotten met levensmiddelen
beschikbaar gesteld voor alle prijswinnaars en
de kransen werden deze dag aangeboden door
Jochem’s (Smink) Schilderwerken te Lemmer.
Uitslag:
Heren A-Klasse:
1e Nico Dijkstra, Ype Smink, Aloys Freitag.
2e Gerard Brunia (Exmorra), Gerard v. Malsen,
Jorn Adema.
Heren B-Klasse:
1e Germ v.d. Meer, Cerry v.d. Logt, Sander Rinia.
2e Michael v. Coevorden, Melvin Tolsma,
Sander Elgersma (allen Witmarsum).

Dames op Gebr. Smink Schilders- en Afwerkingsbedrijfspartij
Zaterdag 2 juni 2012 op Keatslan De Seize
met prachtig weer gekaatst! Deze partij werd
gesponsord door de Gebr. Smink Schilder-enafwerkingsbedrijf. Bij de dames waren 2 prijzen
in de winnaarsronde en 1 prijs in de verliezersronde. Prijzen: Levensmiddelenpaketten in een
mooie bloembak en medailles. De kransen
werden aangeboden door Jochem Smink
Schilderwerken te Lemmer. Met 3 gelegde perken door de fantastische vrijwilligers konden
alle dames de beentjes strekken. Mooi weer,
lange dagen, dus alles op zijn tijd en gemak.
Maar zeker fanatiek en weer met mooie acties,
ook voor het vele gezellige publiek wat aanwezig was. Partuur Anneke Westra, Janny Visser,
Boudie Biersma maakten er een spannende partij
van met een stand 5-5 6-6 tegen Deliana Kooistra,
Marije van Popta, Suzanna Bosma. Met een
kleine kaats werd de bal buiten opgeslagen, dus
het 2e partuur had gewonnen. ‘Met bloed, zweet
en tranen’werd er gekaatst bij de buren: Hermien
de Witte, Romine Jansen, Fonny Smink tegen

Sanne Idsinga, Geartsje Haijtema en Willy van
der Velde. Jawel: 5-5 6-0 voor partuur 1, een
verassende eindstand. De 3e buren maakten er
ook wat leuks van. Marieke de Jong, Andrea de
Jong, Tinet Tichelaar tegen Vollie Oostenveld en
Wiepkje Fennema. Met een mooie voorsprong
kwam partuur 1 toch goed bij met 5-5. Het was
een leuke partij om naar te kijken ook voor het
publiek niet te vergeten. Vollie en Wiepkje
vonden het goed zo en ze wonnen het met 6-2.
Staand nr. voor: Sjoukje Hoekstra, Sytske
Meekma en Pietsy Altena. Door naar de winnaars ronde. Hermien, Romine en Fonny tegen
Sjoukje, Sytske en Pietsy. Het was een pittige en
vooral gezellige kaatspartij. De Sminkpartij
werd uiteindelijk gewonnen door Hermien,
Romine en Fonny met 5-3 6-2. In de finale
verliezers ronde was het Marieke, Andrea en
Tinet tegen Anneke, Janny en Boudie. Iedereen
was in topvorm en dat bleek ook uit de eindstand: 5-4 6-6 voor het 1e partuur: Marieke,
Andrea en Tinet!
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Toernooi Jeu de Boule
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Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Maak nu ook online je afspraak via
www.kapsalonnynke-beauty.nl

eigen foto

Op woensdag 6 juni jl. werd in Witmarsum op de
jeu de boulesbanen het jaarlijkse toernooi met
Easterein gehouden. Het leek een natte middag
te worden maar gelukkig bleef het op een buitje
na droog en kon er door de 51 deelnemers de
drie ronde's gespeeld worden. Om half zes kon
de voorzitter de prijzen gaan uitdelen aan de
gelukkige winnaars. Helaas viel er van de jeu de

boulesvereniging van Easterein niemand in de
prijzen.
Uitslag: Dames
Uitslag: Heren
1e Corrie Bouma
Johan van Burken
2e Corrie Bosma
Bert van Meggelen
3e Aukje Reijenga
Jacob Haitsma
4e Wiep Bruinsma
Tjalling Wiersma
5e Geertje de Haan
Bauke Keuning

Uitslagen van de Waardruiters
Concours Hippique Sneek 6 t/m 10 juni:
Woensdag 6 juni:
Springen: BB - D/E Pony's: Hier startte Yara de
Vries met Fallingasate Dewi, met een score van
70 punten min 1 voor tijdsoverschrijding mochten
zij de eerste prijs ophalen.
In de klasse B/D-E pony's een 2e prijs voor
Gerbrig Bosma met Sky Dancer met een core
van 75 punten.
Dressuur: B/A-B Startte Iris Ypma met Smoky,
de eerste proef 183 punten en een 2e prijs en de
tweede proef 194 punten en een 1e prijs.
B/D-E Pony's startte Garina Algera met Ytsia,
de eerste proef 187 punten en een 3e prijs en de
tweede proef 182 punten.
Donderdag 7 juni:
Dressuur Paarden:
B: Pieternel Heeres met Bambi, 187 punten.
L1: Jacob van der Heide startte met maar liefst
3 paarden in deze klasse, een 2e en een 1e prijs
met een score van 189 en 212 behaalde Jacob
met paard Deejay Sandro en met Auke v/d Iepen
Hikke een puntentotaal van 188 en een 3e prijs
en 186 punten en een 5e prijs.
L2: Hier startte Ellen Reekers met Varna, de
eerste proef 190 punten en de tweede proef 192
punten, beide goed voor 2x de 3e prijs.
M1: Nadia den Hollander startte met Alwin, de
eerste proef 193 punten en een 2e prijs en de
tweede proef 183 punten en een 3e prijs.

Vrijdag 8 juni:
Dressuur Pony's:
B/D-E pony's: Thirza Leininga met Ostara's
Lady, 183 punten.
L2/D-E pony's: Simone Dijkstra met Lizzy,
eerste proef 187 punten en de tweede proef 204
punten en 2x de 1e prijs.
Zaterdag 9 juni:
Dressuur Paarden:
L1: Jacob van der Heide met Deejay Sandro 195
punten en een 1e prijs en de tweede proef 183
punten, met Dancing R Jewel de eerste proef 183
punten en de tweede proef 187 en de 5e prijs, en
met Auke v/d Iepen Hikke reed hij 183 punten in
de 1e proef en 184 punten in de 2e proef.
Z1: hier startte Pauline Wielsma met Mindert
v/d Terpen, 208 punten.
Zondag 10 juni:
Springen Pony's:
BB: Yara de Vries met Fallingasate Dewi, met
een score van 67,5 een 1e prijs.
Hippolytushoef 10 juni Dressuur Paarden:
In de klasse L2 startte Pauline Wielsma met
Ytzen P, de eerste proef 183 punten en de tweede
proef 180 punten.
Klasse Z1, hier startte Pauline Wielsma met
Mindert v/d Terpen, met 206 punten een 2e prijs.
Ook Teus Breevaart startte in de Z1, met Wynonna,
met 196 punten een 2e prijs.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718
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Stoeterij Beijemastate Arum
Sneek 8/9 Juni
B Dressuur Sorsha van der Haak met Winston
182 punten 4de prijs
L1 Dressuur Anja Oudendag met Zwarte
Willem fan e Beijemastate 181 punten en 186
punten 6de prijs. Yvette Altena met Pauline fan
Stal Ghia 184 punten
L2 Dressuur Marsja Dijkman met Alfvera fan e
Beijemastate 200 punten 2de prijs en 196 punten
1ste prijs. Klarie Visser met Rindert fan Ropta
180 punten en 183 punten 4de prijs
M1 Dressuur Marsja Dijkman met Congfu MD
191 punten 3de prijs en 200 punten 1ste prijs
Z1 Dressuur Bobbie Ijdema met Artist 208 punten 3de prijs en 220 punten 2de prijs. Louise
Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke Peinjum
207 punten 3de prijs. Pauline Wielsma met
Mindert v/d Terpen 208 punten. Marsja Dijkman
met Elvera fan e Beijemastate 204 punten. Prix
St . George en Itermeadiaire 1 Matsja Dijkman
met Jetze Md 62.96% en 62.85%
Hippolytushoef 10 juni
L2 Dressuur
Pauline Wielsma met Ytzen P 183 punten en 180
punten
Z1 Dressuur
Pauline Wielsma met Mindert v/d Terpen 206
2de prijs

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

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

Kleine TV € 10.- Inklapbare box + kleed € 20,Antieke Dekenkist € 150,- tel. 0515-575756
19 Aluminium handgrepen voor op kastjes per stuk
€ 2,- Salontafel van geslepen glas in bronzen
frame € 25,- tel. 0515-232010
Easy swim zwempakje maat m. roze. € 12,50
Tel: 0515-575261
* Liefde in de vijver.
Vrieskist 150 Liter: € 50,= Magnetron-Oven
Philips/Whirlpool: € 25,= Tel. 0515-231377
Mooi meisjesfietsje, merk Confetti als nieuw.
Voor de leeftijd van 4 t/m 7 jaar. vraagprijs € 75,tel: 0610822959
Koelbox voor op de camping en in de auto
afm.40 x 30 x 40 cm.met omvormer, weinig
gebruikt. € 25,00 Vloerkluisje Toledo TKE 180
afm. 35 x 25 x 25 cm. weinig gebruikt € 79,00
tel 0630715064
Salontafel, tafel 72 cm hoog € 25,- buggy € 25,-.
tel 06-49372573
GEZOCHT

Spitfire speedboot (mag een opknapper zijn).
bellen naar: 0629412986 (bellen na 4 uur).
Ik ben op zoek naar een surfkar voor achter de
fiets. Wie heeft er een? Graag bellen met
06-34686648

Dames 1 volleybalvereniging
Thrium Kampioen!

eigen foto
Dames 1 van volleybalvereniging Thrium (Witmarsum,
Arum, Achlum) is kampioen geworden in de 2e klas
van de competitie van het seizoen 2011-2012.
Boven v.l.n.r.: Coach Jan ten Dolle, Gretha
Waterlander, Thea Dijkstra, Thea Hoekstra, Bea Sprik.
Onder v.l.n.r.: Hennie Breeuwsma, Paulien Haitsma,
Christina Greijdanus, Marga Kramer.

PSV de Halsbânruters
Franeker 3 juni
Ook hier kwam Martina uit met Yne Ilona in de
klasse L2.In de 1e proef won zij de 5e prijs met
183 punten en in de 2e proef ook de 5e prijs met
181 punten. Samen goed voor 2 winstpunten.
Met Zelda ook in de klasse L2 in de 1e proef 182
punten en in de 2e proef de 5e prijs met 181
punten. Samen goed voor 2 winstpunten. In het
L springen was met Zelda foutloos wat haar de
3e prijs opleverde en 2 winstpunten.
Sneek 7 en 9 juni
Louise Nieuwenhuis kwam in de klasse Z1 aan
de start met Sieuwke fan Lutke Peinjum. In de
2e proef won zij de 3e prijs met 207 punten goed
voor 1 winstpunt.
Bobbie Ydema kwam met Artist ook uit in de
klasse Z1. In de 1e proef won zij de 3e prijs met
208 punten en in de 2e proef de 2e prijs met 220
punten. Goed voor 2 winstpunten.
Sharona Vallinga kwam met Vie-Power ook in deze
klasse uit. In de1e proef reed zij 208 punten bij
elkaar en in de 2e proef 210 punten en de 2e prijs.
Sharona kan er ook weer 2 winstpunten bijtellen.

Marieke Ypma kwam met westenwind uit in de
klasse L2. In de 2e proef reed zij 187 punten
goed voor 1 winstpunt.Op donderdag 7 juli reed
zij ook een winstpunt in de 2e proef met 180
punten.
Yvonne Philipse kwam met Be cool Men uit in
de klasse M1op donderdag 7 juni.In de 1e proef
reed zij 182 punten en in de 2e proef won zij de
4e prijs met 189 punten. In het B springen gingen er twee balkjes af met een stijl van 63.
Zaterdag 9 juni onder slechte weersomstandigheden met storm en hagel toch twee winstpunten
met 184 en 185 punten.
Zondag 10 juni reed Yvonne een Kuur op
Muziek waar zij een 3e prijs won met een percentage van 63%.
Hilde Boersma kwam met Nynou fan ‘e Beyemastate uit in de klasse B. In de beide proeven
won zij de 2e prijs met 192 en 193 punten.
Zij had nu haar punten voor de klasse B bij
elkaar en mag in de klasse L1 uitkomen. Dat
deed zij ook op 9 juni. Ondanks het slechte weer
toch twee winstpunten met 183 en 184 punten en
een 5e prijs.

Vierde bekerwedstrijd vissen
OLDEBOORN. Op zaterdagmorgen 9 juni is de
vierde bekerwedstrijd van de zomercompetitie
gevist van HSV de Voorn, HSV De Deinende
Dobber en HSV Ons Genoegen. De vislokatie
was de Boorn bij Oldeboorn. Het was onstuimig
weer, het woei hard en het heeft de hele ochtend
geregend. Veel werd er niet gevangen, enkele
feedervissers vingen één of enkele brasems, aan
de vaste stok werd vrijwel niets gevangen. De
uitslag was als volgt:
A-klasse:
1. K. Bakker
2. I. Idzenga
3. B. Altena
3. H. Olde Olthof
5. F. Temme
6. R. Ras

3842 gram
2762 gram
2486 gram
2486 gram
2260 gram
1799 gram

7. J.R. den Boer
8. H. Nauta
9. F. van Duinen
10. A.D. van Assen

1464 gram
718 gram
675 gram
653 gram

B-klasse:
1. P. Topma
2. G. Veenstra
3. W. Bakker
4. B. Dorenbos
5. P. de Jong
6. T. Wielinga
7. T. Landskroon
8. R. de Jong
8. P. Roedema
8. S. Kloostra
8. J. vd Laag
8. J. Wijbenga

2972 gram
978 gram
637 gram
631 gram
628 gram
563 gram
545 gram
0 gram
0 gram
0 gram
0 gram
0 gram

