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Aadje Piraatje in bibliotheek Makkum Door Judith van Lavieren
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Makkum – Het interieur van de bibliotheek van
Makkum was dinsdagochtend 19 juni, dankzij het
sjouwwerk van de medewerksters, omgetoverd tot
een kleurrijk jeugdtheater. Ton Meyer speelde hier
zijn voorstelling Aadje Piraatje, begeleid door
Carla op gitaar. Het boek “Aadje Piraatje in
gevaar” van Marjet Huiberts komt daarin steeds
terug. Er wordt uit voorgelezen, over gezongen
maar vooral over gespeeld. Meyer schakelt zijn
publiek veelvuldig in, maar houdt de regie. Dat hij
ook docent drama is kun je zien, hij houdt het
publiek, variërend van groep 1 tot en met 6, bij de
les. De kinderen worden flink aan het werk gezet.
Ze moeten een zeebenenoefening doen en meehelpen om de zeilen te hijsen. Ze moeten meeknippen
als de kapper komt en meegraven als de piraten op
zoek zijn naar de schat. Regelmatig mogen er kinderen naar voren komen om mee te spelen. Zo
wordt zaagvissenmaagzuur (“ een medicijn dat je
door moet slikken als het echt slecht met je gaat”)
ingenomen door enkele kinderen en zelfs door juf
Petra die haar stem kwijt is. Een zieke die aan komt
huppelen wordt door Ton niet geaccepteerd.”Je
bent toch ziek? Dan moet je dat ook spelen.” Het
gaat niet om “grappig doen”, hier wordt toneel
gespeeld. Zo nu en dan is het tijd om na te denken.
Bijvoorbeeld over de verschillen tussen vroeger en
nu en waarom je soms niet kan slapen. De kinderen
antwoorden heel spontaan. De reacties, variërend
van: “Omdat je geen bed hebt” tot “Omdat je op
Penny-weekend gaat” worden door Meyer professioneel ingepast in zijn programma. Hij sluit aan op

de belevingswereld van het jonge publiek, maar
wordt niet zoetsappig. Slaap kindje slaap eindigt
met “ een haai met grote kaken, die vindt jou lekker
smaken.” Spannend wordt het als Aadje Piraatje
tijdens het schatgraven opeens verdwenen is. De
andere zeerovers denken even dat hij door een
zandleeuw opgevreten is, maar hij blijkt onder het
weggeschepte zand terechtgekomen te zijn. De
terugkerende liedjes zijn de rustpunten in de voorstelling. Ton Meyer zorgt er echter vooral voor dat
je veel moet lachen. Direct nadat hij geïnformeerd
heeft of je lekker geslapen hebt, vraagt hij of je
vanochtend al een half varken tegengekomen bent.
Met zijn plantenspuit “helpt” hij bij het harenknippen. En als hij Aadje speelt die het supersmerige
zaagvissenmaagzuur door moet slikken is dat ronduit komisch.
Na de “Joop Houten Poot Hardloopwedstrijd”en de
“Martijn Chagrijnwedstrijd” is het tijd voor het
afscheidslied. Tijdens het lied dat over knippen
gaat krijgt iedereen nog wat verfrissende spetters
uit de plantenspuit en zorgt Ton Meyer ervoor dat
alle aanwezigen applaus ontvangen. ”Het is tijd om
naar school te gaan!”, roept Ton. Hierna klinkt het
eerste en enige boe-geroep van de ochtend…. Op
19 juni gaf Meyer drie voorstellingen. Alle leerlingen van de onderbouw van de drie Makkumer
basisscholen hebben kunnen genieten van de avonturen van Aad Piraat. Volgende week zijn de kinderen uit de bovenbouw aan de beurt. Ik ben benieuwd
wat Ton Meyer voor hen in petto heeft.

Makkum, Achterstraat 3

Herenhuis bestaande uit bovenwoning met loggia en
fantastisch vrij uitzicht over het Makkumerdiep en op
de b.g.g. een appartement/atelier/praktijkruimte.

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

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)

Ria Haitsma
In onze gedachten was je
In onze gedachten ben je
In onze gedachten blijf je
Rust zacht lieve buuf.
Wij wensen familie en vrienden
veel sterke toe.

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Jan, Sylvia, Sem, Esmee
Marlon, Wietske, Odin

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

Voor altijd is voor eeuwig
voor eeuwig is altijd
voor altijd is de tijd
dat jij in ons hart blijft
Bird, you rule!

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

Timen, Simone, Jacob en Amber

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

Alles is nu anders, maar wij willen u hartelijk
danken voor de getoonde belangstelling bij
het overlijden van mijn lieve, zorgzame man
en onze heit en (oer) pake.

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
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

Haije Tjeerdema
Jouw afscheid is het begin
van dierbare herinneringen....

Ria Haitsma
Veel te vroeg moeten wij afscheid van jou
nemen. Wij zullen nog vaak aan jou denken
en over jou praten.
Marga en Leo
Yovanka Anco & Dewi
Wijbren

Het heeft ons erg goed gedaan.
Rommie Tjeerdema-Kunst
bern en pakesizzers
Vanaf 21 juni is mijn nieuwe adres:
Rommie Tjeerdema – Kunst
Zorgcentrum Avondrust, Kamer 307
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
Makkum, juni 2012

Makkum 22 juni.

"Onze vriendschap is voor altijd!!"
Zoals jij het vorige week
zelf nog tegen mij zei.......
Ria.... dank je wel voor alles
lieve trouwe vriendin.
Liefs Marga xxx.

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

Te vroeg overleden onze trouwe fan
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

Ria Haitsma
Wij wensen haar familie veel sterkte toe.

Ja, tis echt waar,
deze dame uut Boalsert,
die ¨even¨ in Exmorra woant
wurd vrijdag vieftig jaar
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Boerenland Kwark, 500 gram..............................1.69
Runderrookvlees..........................per pakje 25 cent korting
Cup à Soup, Kip- of Groentesoep.................per pakje 75

cent

Koopmans Pannenkoekenmix..........................per pak 79 cent
Verse Sperziebonen, 500 gram...........................................1.50
Granny Smiths Appels, kilo................................................1.79
Econom Papieren Zakdoekjes, pak à 18 pakjes.........voor 1.25
Aanbiedingen geldig van do. 28/6 t.e.m. wo. 4/7

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 28 t/m 30 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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Tsjerkepaad 2012 in Koepelkerk in Witmarsum

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
Ook de Koepelkerk in Witmarsum is tijdens de
komende Tsjerkepaadperiode weer geopend
voor publiek. In 2004 is op initiatief van de Raad
van Kerken Friesland gestart met het openstellen
van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de
zaterdagmiddag. In 2011 is het uitgegroeid tot de
openstelling van 265 kerken in geheel Friesland
(incl. de Friese Waddeneilanden) met wel 40.000
bezoekers. In 2012 hebben 270 kerken aangegeven mee te willen doen aan Tsjerkepaad. In de
deelnemende kerken is de gids verkrijgbaar
met alle kerken die meedoen. Ook is er dit jaar
een stempelboekje, waarin u stempels kunt verzamelen van de deelnemende kerken aan de
Tsjerkepaad alvestêdenrûte. Tsjerkepaad 2012
begint op zaterdag 7 juli a.s. en duurt t/m zater-

dag 8 september 2012. De Koepelkerk is elke
zaterdagmiddag open van 13.30 - 17.00 uur.
Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk
te vertellen en er is koffie of thee. Als extra
activiteit is er een interessante expositie van
klassenfoto's van de scholen in Witmarsum,
georganiseerd door de werkgroep "Yn 't ferline".
Dit is een werkgroep van Dorpsbelang
Witmarsum en deze werkgroep beijvert zich om
fotomateriaal over Witmarsum en de inwoners
van Witmarsum veilig te stellen voor de toekomst. De expositie bestaat uit meer dan 140
foto's op A4-formaat. Suggestie: Organiseer
samen met klasgenoten een gezellig samenzijn
in de Koepelkerk.

Slotconcert Blazing, Kinderen Maken Muziek
Met een groots opgezet slotconcert van alle
Blazing-kids, de deelnemende fanfares en hun
jeugdorkesten vindt op zaterdag 7 juli in Bolsward
de afsluiting plaats van het zeer succesvol verlopen project Blazing. Blazing is een initiatief
van de fanfareorkesten Oranje Bolsward, Fanfare
Blauwhuis, Excelsior Schraard en Eensgezind
heid Tjerkwerd, en maakt onderdeel uit van het
landelijke project Kinderen Maken Muziek, een
samenwerkingsverband van het Oranjefonds en
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het initiatief
tot dit project is genomen door Hare Koninklijke
Hoogheid Prinses Maxima, ter gelegenheid van
haar 40-ste verjaardag. Via Blazing hebben 130
kinderen het afgelopen half jaar gratis met veel
enthousiasme kennis kunnen maken met de
blaasmuziek.
Onlangs vond van het landelijke project Kinderen
Maken Muziek de eindmanifestatie plaats in de
Heineken Music Hall te Amsterdam, in aanwezigheid van Prins Willem Alexander, Prinses Maxima
en hun drie dochters. De 3500 deelnemertjes

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

zorgden daar samen voor een groot muziekspektakel. Zo konden onze drie kleine prinsesjes
horen wat een mooie muziek hun iets oudere
leeftijdsgenootjes na een half jaar les al kunnen
maken.
Tijdens het slotconcert van Blazing in Bolsward
zal ook het speciaal voor kinderen gemaakte
projectstuk “Eva” worden uitgevoerd. Naast de
optredens van de kinderen zal er een supergroot
gelegenheidsorkest te horen zijn, samengesteld
uit de deelnemende fanfares, jeugdorkesten en
de Blazing-kids. De presentatie is in handen van
Remon de Jong, die zich ook van zijn rappende
kant zal laten horen. De zang in het muziekstuk
“Eva” zal verzorgd worden door de Bolswarder
zangeres Margrietha Sixma. Het belooft een
fantastische avond te worden, die u zeker niet
mag missen!
Het concert vindt plaats in sporthal De Middelzee
te Bolsward, 7 juli, aanvang 19.00 uur. De toegang
is gratis.

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
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Door de redactie

Amper had de bekende sportverslaggever Theo
Reitsma onze contreien verlaten, of Makkum
was al weer een razende sportreporter rijker. Bob
de Beker laat zich door niemand tegenhouden
als het om een primeur, scoop of nieuws-dathoe-dan-ook-commotie-veroorzaakt gaat. Sinds
mei 2011 staat hij wekelijks, op maandag, op de
achterpagina van het sportkatern van het Friesch
Dagblad en doet hij verslag van het weekend dat
eraan vooraf gaat. En sinds maart dit jaar levert hij
zijn bijdrage aan de website www.Touretappe.nl;
De verzamelplek voor iedereen die het wielrennen
volgt. Van fanaat tot sporadisch (tv)kijker. Van
berggeit tot sprintkanon. We spreken Bob even
wanneer hij zijn ene koffer aan het uitpakken is,
om de andere koffer weer te vullen. Amper
teruggekomen uit de Oekraïne, waar hij getuige
was van de afgang van het Nederlands Elftal,
bereidt hij zich weer voor om zich de komende
week te vervoegen bij de start van La Grande
Boucle in Luik. Bijna dagelijks zal hij op zijn
geheel eigen wijze verslag doen van het circus
dat Tour de France heet. Bob is onvermoeibaar.
Bob, wat is je kracht?
“Als verslaggever moet je de sporters laten stralen.
Zij zijn de hoofdrolspelers van het schouwspel.
De sterren aan het sportfirmament. Ik ben slechts
de aangever, de observator en de toeschouwer. Ik
vel geen waardeoordeel, en daardoor vertrouwen
ze me dingen toe en worden deuren geopend die
voor anderen gesloten blijven.”

* 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

Wanneer heb je eer van je werk?
“Wanneer sporters mijn stukjes uitknippen of op
hun eigen website plaatsen. Geloof het of niet,
maar dat is meerdere malen gebeurd. Zo staat
iets van mij op de website van de wielrenner
Maarten Tjallingii en de amazone Adelinde
Cornelissen. En ook Robert Gesink en de
Amerikaanse renner Taylor Phinney, die de roze
trui droeg in de laatste Giro, twitteren mijn stukjes in het rond. Dat is aardig. Dan weet je waar
je het voor doet!”
Is er iets, waar je door de drukte
en de waan van de dag maar niet aan toe komt?
“Dat is een goede vraag! Ik ben al een tijdje van
plan om een boek te schrijven over de in vergetelheid geraakte kaatsheld Hotze Klots. Niemand
heeft de laatste jaren iets van hem gehoord, en
naar het schijnt wil hij niemand meer spreken. Er
is iets gebeurd, maar wat? Dat zou ik willen
weten, maar ja… tijd hè, Tijd!
En over tijd gesproken, ik moet nu als de wiedeweerga naar het zuiden afreizen. Ik kreeg net een
sms-je van Maarten Ducrot dat hij mij al een uur
geleden in een restaurantje in België had verwacht. Hij wil altijd graag de laatste nieuwtjes
van me horen en heeft , naar het schijnt, iets heel
bijzonders onder de kurk.”
Bob, waar kunnen we je dus volgen
de komende tijd?
“Op www.Touretappe.nl en uiteraard in het Friesch
Dagblad!”
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Agenda
Woensdag 27 juni:
Avondrust, Hieke Joostema laat een beamerpresentatie
zien met als onderwerp reis door dorpen in Friesland,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant. Entree €2,-

Donderdag 28 juni:

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

Avondrust, klassieke middag, aanvang:15.00 uur in
het restaurant. Entree €2,-

Vrijdag 29 juni:
Bibliotheek: Klaas Jansma in petear mei skriuwers
Jetske Bilker, Willem Schoorstra, oanvang: 19.30 uur

Zondag 1 juli:
K.V.Makkum, Gebr. Miedema K.N.K.B. 30+ en
50+ partij, aanvang: 11.00 uur
Bingo in Piramide Holle Poarte aanvang: 19.00 uur
Deze tijd, omdat de finale van het EK om 20.45 uur
begint

Dinsdag 3 juli:
Avondrust, Klaverjassen aanvang: 14.00 uur in het
restaurant

Woensdag 4 juli:
K.V. Makkum vervolg Slagerij Attema partij
aanvang: 16.30 uur

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen
Makkum - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
Voorganger: Dhr. D. Tamminga
Muzikale begeleiding: Dhr. L. Stellingwerf

Familieberichten

Toneelspelen is haar ding
ze lijkt hier daarom al 60,
maar wordt vrijdag 29 juni
nog maar 50 jaar

Freed 29 juny: KLAAS JANSMA
te gast yn de bibleteek.
Yn petear mei de skriuwers Jetske Bilker, Willem Schoorstra
en mei it publyk.
SPANNENDE RELAASJES yn de bibleteek. Oanfang: 19.30 oere.
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Makkumers prolongeren wereldtitel Eiwerpen
SWATON (UK) - De Makkumers Andries Smink
en Hillebrand Visser zijn in het Engelse Swaton
wereldkampioenschap Eiwerpen geworden. Zij
waren een internationaal gezelschap verre de
baas. Bij een afstand van 40 meter stonden zij nog
alleen tegenover het Engelse team. Duitsland,
Griekenland en Rusland waren de afstand ervoor
al afgevallen. In Engeland werd met ontzag
gesproken over deze prestatie van beide heren,
wiens zege na de overwinning vorig jaar bepaald
niet onverwacht kwam.
Voorzitter Andrew Dunlop van de World Egg
Throwing Federation zei met gepaste eerlijkheid,
dat hij onder de indruk was van het Nederlandse
team. “Wij zijn het land waar eiwerpen is uitgevonden, maar worden inmiddels overtroefd
door Nederland.” Smink en Visser stonden bij de
prijsuitreiking stralend op het podium. “Hier
gingen wij voor,” aldus Smink. Waarbij chef de
mission Jacques Hoogenboom, de secretaris van
de Stichting Open NK Eiwerpen, aantekende:
“Het is nu in zowel Engeland als Duitsland
bekend dat Nederland de sterkste eiwerpers ter
wereld. Ik heb van verschillende kanten signalen
ontvangen, dat ze het er niet bij laten zitten en

als een wilde zullen gaan trainen. ‘We laten dit
natuurlijk niet nog eens over onze kant gaan’
was de algemene opinie.” Smink en Visser werden
in Engeland technisch bijgestaan door coach
Simon Jaspers en fysiotherapeute en eiwerp
ergonomietrainster Tinet Tigchelaar.
De volgende gelegenheid om de krachten te
meten is het Open Nederlands Kampioenschap,
dat op 7 juli op de Markt in Makkum zal worden
gehouden. Een team uit Engeland zal daaraan
deelnemen en in ieder geval Smink met zijn
vaste partner Bouke-Jetze Smink tegenkomen.
Hoogenboom spreekt niet alleen van een succesvolle, maar ook van een nuttige en leerzame reis
naar Swaton. “We waren onder de indruk van de
organisatie en met name de informele, maar toch
strijdbare sfeer rond het evenement. Dat is zeker
een voorbeeld voor ons Open NK, dat zal worden
gehouden in vier disciplines: het traditionele
afstandwerpen, Russisch Ei Roulette, Eistafette
en Trebuchet. Andrew Dunlop zal daarbij als
chief umpire optreden. Als extra attractie is er
doelwerpen op een leven doel voor jeugd tot 12
jaar. Inschrijving voor het Open NK is! nog
mogelijk via de site www.eiwerpen.nl.

Ingezonden - Friesland, wordt wakker…

Wij zijn verhuisd!
U bent van harte welkom op
de Weersterweg 6 voor een
heerlijke behandeling of een
leuke workshop!
TEAM BERENDS
BODY&BEAUTY
Tel: 0515-233505

Het doet mij deugd dat er eindelijk een discussie(?)
lijkt te gaan ontstaan rond de herstructurering en
opschaling van windprojecten in Friesland. Het
Plaatselijk Belang Makkum wil ons wakker
schudden. Prachtig! Ze wil van ons weten wat
we vinden van al die plannen. Voeren zij hier een
dubbele agenda? Een giga-windmolenpark direct
voor je deur is natuurlijk een prachtige economische boost voor Makkum. Maar zeg dat dan ook.
De politieke partijen zijn in meerderheid allang
om. De FNP, coalitie lid in het college van
Gedeputeerde Staten en tegen windmolens op
land, hoor en zie je nu in geen velden of wegen.
En er wordt u en mij helemaal nergens iets
gevraagd!!! Wel wordt in alle aanbiedingen en
presentaties in brede bewoordingen (smoortaal)
naar buiten toe gecommuniceerd dat een maatschappelijk draagvlak absoluut noodzakelijk is
om de plannen te kunnen realiseren. Het is allemaal héél goed voor ons en we kunnen niet
anders dan deze plannen van harte omarmen. Ja,
hallo, u en ik zijn die maatschappij. Wij samen
vormen dat draagvlak. Of niet.
De discussies over de plannen zijn nogal emotioneel geladen. Er zijn fervente voor- en tegenstanders. De spanning ligt naar mijn mening
vooral in feit dat men de verhouding lusten/
lasten verdeling onrechtvaardig vindt. Ook gaat
er te veel gemeenschapsgeld naar de grote investeerders. Alleen enkele kruimeltjes komen ten
goede aan de gemeenschap. Dit laatste vooral
om de gemeenschap te paaien en gunstig te
stemmen t.o.v. de grote projecten. We worden
lachend in onze beste kleren genaaid, moeten
dankjewel zeggen en voorts ook nog meebetalen

aan de rekening. De belangen zijn groot. De
investeringen ook. In totaal gaat het al gauw om
een paar miljard euro. Binnen de herstructurering en opschaling van windprojecten van deze
gigantische omvang lijkt het mij dan ook logisch
dat hierover eerst een democratisch oordeel
gevraagd wordt aan alle inwoners van de gebieden die dit aangaat.
---------------------------------------------------------Mijn verzoek, inmiddels gedaan aan het College
van B&W van de gemeente Súdwest- Fryslân, is
dan ook om op zo kort mogelijke termijn een
referendum (volksraadpleging) te houden over
dit onderwerp. Onder alle inwoners van deze
gemeente. Een referendum waarin men, op
betrekkelijk eenvoudige wijze, een keuze kan
maken in vóór of tégen de plannen die ter tafel
liggen. Inclusief het plan van Coop Eigen Wind i.v..
---------------------------------------------------------Doelstelling Eigen Wind; Samen je eigen energie
produceren en afnemen via je eigen energiemeter. Hiervoor zijn nu al mogelijkheden en in
de nabije toekomst zullen deze mogelijkheden
voor de particuliere consument alleen maar toenemen. Navraag bij fracties in de Tweede kamer
en in Brussel wijzen in die richting. Voor het
overige ben ik van mening dat op land voorlopig
alleen duurzame energieopwekkings-methoden
voor huishoudelijk zelfgebruik moeten worden
bestemd. Boven- en/of ondergronds. Voor commercieel duurzaam gebruik, windturbines op
zee. Dus ook niet in het IJsselmeer. Het
IJsselmeer is formeel 'land'.
Simon Berndsen, Cornwerd
Coop Eigen Wind i.v. - coop@eigen-wind.nl
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Maaike Meijning winnares van Mounewetter-verkiezing

Het Binderij
weekboeketje
voor  9,95
De Binderij voor:
Verse boeketten
Trouw- en rouwbloemen
Bloemenlease (zijde)

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

eigen foto

Op donderdagavond 21 juni werd in Mounewetter
het midzomeravondzwemmen geïntroduceerd.
Hoewel de weergoden ons niet erg gunstig gezind
waren, lieten een dikke 60 bezoekers zich niet
weerhouden door de regendruppels en kwamen
toch naar het zwembad toe. In Mounewetter kon
ter ere van het begin van de zomer lekker
gezwommen worden en was er ook nog een
heuse Miss-verkiezing. Het badpersoneel had
zich volledig ingezet om er een gezellige avond van
te maken. Tijdens de Miss-verkiezing moesten
de meisjes, 2 tegelijk, over de “catwalk” lopen
en lieten ze zich van hun fraaiste kant zien. Ze

waren allemaal mooi, maar de mooiste en stijlvolste was de elfjarige Maaike Meijning uit
Witmarsum. Gehuld in een pareo en leuk opgemaakt werd Maaike uitgeroepen tot de eerste
Miss Mounewetter 2012. Zij kreeg zoals zich
een echte Miss betaamt een sjerp omgehangen
en ook kreeg ze kadootjes en krijgt ze gratis
kaartjes voor de komende discoavonden. Voor
de overige kinderen waren er diverse lekkernijen.
Ondanks de regen was het toch nog een geslaagde
avond voor de deelnemers. Volgend jaar, op 21
juni, wordt er in Mounewetter weer een Missverkiezing gehouden.

Chr. Muziekvereniging Hosanna beëindigd het seizoen
met een gezellig loodsconcert
Op zaterdagavond 30 juni a.s. sluit Hosanna het
blaasseizoen af met een gezellig loodsconcert in
Wons. Hosanna heeft weer nieuwe muziekstukken in het repertoire, die u kunt beluisteren.
Het beloofd een sfeervolle avond te worden in

een 'smuke' loods bij maatschap Tilstra aan de
Hayumerleane 2 in Wons. Met na afloop een
hapje, drankje en verloting. U bent van harte
welkom, het concert begint om 20.00 uur.

sende festival op Terschelling en de muzikale
omlijsting van vele gebeurtenissen in het dorp.
Daarom is het na dit afsluitende concert tijd voor
een welverdiende vakantie, maar uiteraard is de
fanfare tijdens het hoofdklasse kaatsen op de
Merke weer van de partij. Bij deze is iedereen
van harte uitgenodigd om dit locatieconcert bij
te wonen, aanvang 16.00 uur. Komt allen, het
mooie weer is besteld.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding € 875,11
Hebt u de collectant gemist? Maak dan een bijdrage over op giro 222111 ten name van het
Nationaal Epilepsie Fonds te Houten of sms
EPILEPSIE naar 4333 (eenmalige gift van € 2).

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Te Huur

Locatieconcert fanfare Nij Libben Witmarsum
Op zondag 1 juli sluit Nij Libben, o.l.v. Andries
de Haan, haar seizoen af met een openluchtconcert op de Landtong aan de Molenweg.
Hiermee wil zij alle luisteraars en donateurs
bedanken voor de steun en aanwezigheid bij de
muzikale activiteiten van het seizoen 2011-2012.
Nij Libben kan terugzien op veel hoogtepunten
zoals o.a. het sfeervolle kerstconcert in de Koepelkerk, het passionele voorjaarsconcert, het brui-

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES

Het Nationaal Epilepsie Fonds bedankt alle collectevrijwilligers en iedereen die heeft gegeven
aan de collectant.

Camper Rimor 7.20
3000kg, B rijbewijs
2x vast bed, luchtvering, garage,
volautomaat satelliet systeem,
vloerverwarming,
zonnepanelen en Accu’s, douche,
toilet, Led TV/DVD
Sterke 2.4 tdci 125 pk diesel.
Eventueel incl. scooter
tegen meerprijs te huren
Aukema / Noorderzon campers
tel 0640530910
Standplaats Makkum / Sneek
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Vanaf dinsdag 26 juni
zijn wij geopend:

Vis Kiosk
¨ Vis per mare¨
Workumerdijk 4
8754 EZ Makkum

Te Koop
Suzuki alto 1.0 automatic
bouwjaar 2001 apk jan 2013
kleur geel i.z.g.s.
vraagprijs 1200 euro.
tel. 0515-857545

K.V. MAKKUM

Slagerij Attema partij en Competitie Heren KV Makkum
K.V. Makkum deelt mee, dat de SLAGERIJ
ATTEMA PARTIJ uitgekaatst wordt op woensdagmiddag 4 juli a.s. vanwege de slechte weersomstandigheden op Zondag 24 juni jl. is deze
Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen Meisjes na de

eerste omloop afgelast. De wedstrijd begint om
16.30 uur. Zodoende zal de Heren-Competitie
niet doorgaan, deze wordt verschoven naar
donderdag 5 juli.

Huisman Dak- en Zinkwerken Ledenpartij – Heren
Makkum - zondag 17 juni 2012. Een prachtig
mooie zonnige dag, waar mogelijk alle kaatsers
wel een kleurtje van hebben gekregen. Er werd
bij de heren gekaatst in 2 poules van 3 parturen.
In de A poule zaten de parturen Germ v/d Meer &
Tonny Verweij, Jan Ruurd Amels & Harry v/d
Weerdt en Henk Hellinga & Leo Nauta. Het partuur van Germ verloor de eerste partij tegen het
partuur van Jan Ruurd met 0/5 – 2/6. Vervolgens
kaatste het partuur van Germ tegen het partuur
van Henk, waar het partuur van Henk won met
5/2 – 6/2. Het partuur van Jan Ruurd won de volgende partij van het partuur van Henk met 5/2 –
6/2. Hierdoor werden Jan Ruurd en Harry de
poule-winnaars en kwamen in de finale terecht.

In de B poule zaten de parturen Nico Dijkstra &
Teake Koster, Uilke Tuinier & Jeroen Adema en
Tjitte Folkertsma & Robert van Swinden. Het
partuur van Nico verloor de eerste partij tegen
het partuur van Uilke met 1/5 – 4/6. Vervolgens
kaatste het partuur van Nico tegen het partuur
van Tjitte, waar het partuur van Tjitte won met
5/3 – 6/4. Het partuur van Tjitte kaatste hierna
tegen het partuur van Uilke. Een spannende
partij, die eindigde in 5/5 – 6/6 in het voordeel
van Tjitte en Robert. Tjitte en Robert staan hiermee in de finale.
De finale werd gewonnen door Jan Ruurd en
Harry met 5/2 – 6/6.

ORGANISEERT
DE FA. GEBR. MIEDEMA
freelance timmerbedr. PARTIJ
Zondag 1 juli a.s. wordt deze
Off. K.N.K.B. Partij Heren 30+ en 50+
del. met verl. ronde gehouden.
De prijzen bestaan uit
levensmiddelenpakketten
en medailles aangeboden
door de Fa. Gebr. Miedema.
Aanvang: 11.00 uur.
Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!

Huisman Dak- en Zinkwerken Ledenpartij – Dames
Zondag 17 juni werd de Huisman- en Zinkwerken
ledenpartij georganiseerd op Keatslân de Seize.
Het was een heerlijke, stralende en zonnige dag
om te kaatsen. Er was ook een krachtige wind
aanwezig, maar daar gaven de dames niets om.
Er waren 8 parturen bij de dames. Elk partuur
bestond uit twee dames. De 8 parturen werden
verdeeld in een poule A en een poule B.
De derde prijs werd gewonnen door Vollie en
Tineke, want zij wonnen deze partij met een
eindstand van 5-3 6-0. Ondertussen was de
finale al aan de gang. Deze werd gekaatst tussen
de parturen Willy en Hinke tegen Geartsje en

Geertina. Dit was een finale met mooie ballen en
prachtig tussenspel. Helaas konden Willy en
Hinke niet winnen van Geartsje en Geertina, zij
waren sterker en wonnen deze finale partij met
een stand van 5-4 6-2. Er is duidelijk ontzettend
fanatiek gekaatst op deze zonnige dag, want
maandag 18 juni voelden veel dames dat ze zo
stijf als een hark waren!
Winnaars:
1) Geartsje Haitema, Geertina Nota
2) Willy v/d Velde, Hinke Wijbenga
3) Vollie Oostenveld, Tineke Faber

Huisman Dak- en Zinkwerken Ledenpartij – Jeugd

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl

Bij de welpen waren er 5 partuur waaronder
enkele leden die voor het eerst meededen, voor
hen best spannend maar ze deden het prima. Er
werd poule gekaatst. Jesse en Larissa verloren al
hun partijen maar maakten het alle tegenstanders
zeer moeilijk. Ingmar en Jildert wonnen hun laatste partij van deze 2 mannen kan gezegd worden
dat ze tot het eind van de partijen optimistisch
bleven. Xander en Quincy kaatsten de eerste 2
partijen vliegend maar daarna was het tankje een
beetje leeg. Jorn en Hannh verloren alleen hun
eerste partij maar de volgende 3 partijen werden
vliegend gewonnen. Het koppel Anouk en Indy
was niet te verslaan en zij gingen aan het eind van
de middag met de krans naar huis.
Bij de pupillen / schooljeugd Jongens 4 partuur
dus ook hier poulekaatsen. Lars W. en Christiaan
hadden veel lol tijdens hun partijen maar wonnen geen 1 partij. Rik en Milan kregen pech in
de 2de omloop Rik raakte geblesseerd en kon
niet verder kaatsen. Gelukkig wilde Boukje
graag invallen zij woonen 1 partij. Alwin en Abe

verloren hun 1ste partij maar wonnen de andere
2. De winnars van deze poule waren Eelke en
Danny zij wonnen al hun partijen.
De meisjes waren met hun zessen en kaatsten
steeds met andere maten. De dames hadden
onderling veel lol. Allen kaatsten 3 x. De 1ste 2
partijen waren niet echt spannend maar de laatste partij kwam alles aan de hang. Plezier en
praten stond bij de meisjes voorop.
Uitslag Welpen
1ste Anouk Smink & Indy Tuinier
2de Jorn Dijkstra & Hanna v.d Gaast
Uitslag Pupillen/ Schooljeugd Jongens
1ste Eelke Reinsma & Danny Hoogeveen
2de Alwin v.d Weerdt & Abe Reinsma
Uitslag Meisjes
A Maat 1ste Anna-Jantsje Bosma
B Maat 1ste Elma v.d Logt
2de Amber Nauta
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Gebr. Hogeboom Officiële KNKB afdelingspartij
In het zonnige Makkum werd er gekaatst door in
totaal 48 parturen. Bij de afdeling waren er 26
partuur en bij de D.E.L. + opstap 23 partuur. De
gehele dag werd er goed gekaatst door de pupillen
jongens.
Bij de de D.E.L. + opstap was de 3e prijs voor
Jens Visser, Oosterbierum en Jelle Terpstra,
Mantgum. De 2e prijs was voor Menno Galama,
Tjerkwerd en Folkert Groen, Wergea. De 1e prijs
is gewonnen door Wessel Hilverda, Winsum en
Pieter Jan Leijenaar, Exmorra. Zij wonnen de
finale met 5/3-6/4.

Bij de afdeling, waar spannend werd gekaatst,
was er een 3e prijs voor Menaam, met Erik Minne
Cats, Youri de Groot en Mark Polstra. De tweede
3e prijs was voor Wommels, met de kaatsers
Johannes Sijbesma, Jan Sijtsma en Wessel Schraa.
Na een spannende finale, was er een 2e prijs
voor Arum, Menno de Jong en Dirk-Henk Kuipers.
Hun derde maat Jorrit Tolsma was geblesseerd
deze dag waardoor ze de gehele dag met z’n
tweeën moesten kaatsen. De 1e prijs is gewonnen
door Bitgum, Paul Dijkstra, Jelmer de Jong en
Gerard de Vries. Zij wonnen de finale met 5/1-6/2.
Prijzen werden aangeboden door Gebr. Hogeboom
te Makkum.

Federatie jeugdpartij Gaast/Ferwoude
Zaterdag 23 juni was het kaatsveld de “Boppe
slach” het terrein voor menig jeugdig kaatstalent! Kaatsvereniging Trije yn Ien haalde alles
uit de kast om de maarliefst 55 deelnemers en hun
coaches en fans een leuke kaatsdag te bezorgen.
Rond half 10 pruttelt de koffie en verzamelen
alle deelnemers zich rond de kantine, ouders en
begeleiders proberen een kopje koffie te bemachtigen en de jeugd gaat op zoek naar zijn of haar
kaatsmaat. Rond drie uur waren alle partijen
beslist en verzamelden de kaatsers zich bij de kantine voor de prijsuitreiking. De prachtige bekers en
standaards werden verzorgd en uitgereikt door
sponsor Swingcafe September ook wel bekent van
“Septemberpop”. Wanneer de prijzen in ontvangst
zijn genomen lacht de zon ons nog steeds toe en
kan een ieder met opgeven hoofd huiswaarts. Het
was een prachtige geslaagde kaatsdag!
Welpen meisjes D.E.L.
1e Anouk Smink
Anne de Vries
2e Larissa Smink
Jesse Rekker
Welpen jongens D.E.L.
1e Xander Nauta
Marten Lijenaar
2e Martijn Wiersma
Tieme Tolsma

MAKKUM
MAKKUM
MAKKUM
BOLSWARD

MAKKUM
EXMORRA
KIMSWERD
ARUM

3e Gosse Pieter Reitsma
Dietmer Kuperus

PINGJUM
BOLSWARD

Verliezersronde
1e Jeljer Westra
Brett Minnema
2e Ingmar Wijma
Jorret den Breejen

LOLLUM
WORKUM
MAKKUM
ARUM

Pupillen D.E.L.
1e Iris van der Werf
Beau Talsma
2e Sigrid de Boer
Harmen Burgraaf

Exmorra
Workum
Tjerkwerd
Tjerkwerd

Verliezersronde
1e Danny Hoogeveen
Cornelis Tijmstra
2e Sietze Bouma
Douwe L. a Nijeholt

Makkum
Makkum
Lollum
It Heidenskip

Schooljeugd D.E.L.
1e Fabian Noordhuis
Bauke Jan Feenstra
2e Anton Buwalda
Yvonne Galema

Bolsward
Wons
Schettens
Tjerkwerd

Verliezersronde
1e Jildert Stellingwerf
Niek Tolsma

Ferwoude
Lollum

Straatkaatsen Pingjum 2012
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 juni is het
straatkaatsen in Pingjum gehouden. Het straatkaatsen wordt georganiseerd door de Kulturele
Kommissie en kaatsvereniging Jan Reitsma. Het
kaatsen op straat met de zachte bal vraagt om
andere kwaliteiten dan het veldkaatsen. Er werd
door alle parturen gestreden om de prijzen. Er
werd in 4 categorieën gekaatst, dames, heren en
2 jeugdcategorieën. Het weer zat de hele week
mee,waardoor ook elke avond veel publiek aanwezig was. De uitslagen zijn:

en Lotje Arensman;,
2e Joel Kuipers, Lonneke Gerritsma
en Isa Siemensma;
3e Akke Visser, Arjen Lok
en Mirjam Mollema.

Jongste jeugd:
1e Keimpe Dijkstra, Anouk van ’t Hoff
en Rikst Odinga;
2e Gosse Pieter Reitsma, Gerben de Witte
en Minke Sytsma.

Heren:
1e Reinder Huisman, Henk Nesse
en Theun Folkertsma;
2e prijs Igor Kuiper, Steven Nesse
en Auke Odinga;
3e Michel Nesse, Johan Visser
en Frank van de Wetering.

Oudste jeugd:
1e Rinse Bouke Reitsma, Esther Mollema

Dames:
1e Lisa de Jong, Sanne van Dijk
en Feikje Folkertsma;
2e Marieke de Jong, Dorina Piller
en Miranda Graafsma.

avond
vrijdag raak
u
n
f
a
n
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va
nder af
o
z
n
e
0 uur
knipp
ot 21.0
t
0
0
.
van 19
openingstijden

dinsdag van
van
woensdag van
donderdag van
vrijdag van
van
zaterdag van

8.00
19.00
8.00
8.00
8.00
19.00
9.00

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

18.00 uur
21.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
21.00 uur
13.00 uur

woensdagmiddag
kinder knippen voor  10.-!

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

Maak nu ook online je afspraak via
www.kapsalonnynke-beauty.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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Wist u dat...
* Henry Spruyt onlangs zijn eigen website heeft
gelanceerd
* hierop heel veel natuuropnamen, o.a uit
IJsland, Noorwegen, Spanje enz., maar ook
mooie plaatjes uit Makkum, zoals Koninginnedag, en de Visserrijdagen.
* surf naar www.henryspruyt.nl, heel veel kijkplezier,
* Andries Smink en Hillebrand Visser zijn
zondag voor de tweede maal wereldkampioen
Eiwerpen geworden,
* het WK werd in Swaton Engeland georganiseerd,
* Nederland door een team van 6 Makkumers
werd vertegenwoordigd,
* zaterdagochtend om 11.00 uur worden de
kampioenen gehuldigd op het plein gehuldigd,
* tijdens het open NK Eiwerpen aanstaande
zaterdag ook de Ierse deelnemer Wild Willigen
mee doet? Hij werpt een afstand van 90 meter!
* vrijdagmiddag en avond 6 juli voorinschrijving
mogelijk is bij de jumbo voor in Makkum.
* iedereen mee mag doen!

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

“Koninginnevereniging Makkum”

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.

JAARVERGADERING

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

Donderdag 5 juli 20.00 uur in de “Zwaan”
AGENDA:
1. Opening
2. Verslag vorige jaarvergadering 27 juni 2010
3. Jaarverslag 2011
4. Financieel verslag 2011
5. Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
6. Bestuursverkiezing
Tussentijds aftredend: Rein Feenstra
Nieuwe kandidaten worden van harte uitgenodigd zich
te melden bij het bestuur tot
uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering.
7. Rondvraag
8. Sluiting

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

Twee Makkumers studeren af bij Beeldhouwcentrum Koudum
Koudum - Zaterdag 30 juni opent Anita Eisses
in Beeldhouwcentrum Koudum de expositie van
acht afgestudeerde kunstenaars om 15:30 uur.
Johan Keus heeft speciaal voor deze opening een
muziekstuk gecomponeerd. KunstRoute Koudum
gaat van start evenals de expositie van het beeldhouwproject met kinderen. Alle kunstwerken
zijn te bezichtigen tot en met 16 september.

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

Eindexpositie
Natasja Kanbier en Annette Berends
De kunstwerken op de expositie zijn een selectie
uit al het werk dat in de tweejarige opleiding is
gemaakt. Natasja Kanbier en Annette Berends,
beiden uit Makkum, zijn twee van de acht
exposanten. De studenten hebben les gehad van
verschillende docenten, elk met hun eigen
specialisme. Het eindwerk van de exposanten is
zeer uiteenlopend, van ingetogen tot monumentaal. Te zien zijn beelden, objecten, tekeningen
en foto’s, die o.a. beweging, emotie, verstilling
en ruimtelijkheid uitdrukken. Het werk is te
bezichtigen in de galerie van het Beeldhouwcentrum, in Kunstcafé BeiMei en op het
Frieslandplein.

Houten handgemaakte tuinmolen. Met afneembare kop. Kop tot grond: 1 m. Wieken: 40 cm.
Prijs: €125,- tel. 0515-231119.
Bruine leren bank,ziet er netjes uit,100 euro
Nette stoffen stoel,bruin tinten 30 euro tel 0515
755570
Mercedes winterbanden op stalen velg € 100
Maxi Cosy Autostoel(9 tot 18 kg) € 17,50 Fisher
Price Autogarage met geluid € 5,00 Nog een
Autogarage € 5,00 Vuilniszak vol met jongenskleding maat 98-104 € 10,00 Tel: 06-10468275
Aanhangwagen 2,50 x 1,25, dient wel een
opknapbeurt te krijgen, maar alles werkt nog wel
naar behoren, alleen de achterklep wil niet meer
open. €80,-. Mooie waterdichte donkerblauwe
winterdeken voor paard maat 190, moet alleen
worden gewassen, maar is dan zo goed als nieuw
€50,-. Telefoonnummer: 06 – 12435181
Schoolboeken voor de opleiding onderwijsassistent
niveau 4 worden gebruikt aan de Friese Poort te
Sneek. prijs: 50 euro. tel. 0515-232688.
GEVONDEN

Idsegahuizum, 20 juni, Carl Fellingerweg:
Kitten, muisgrijs cypers met beetje geel, witte
teentjes voor, kousje(s) achter. Mensen gewend,
4-5 weken oud. Foto www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692
GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar een gratis fiets als u er een
heeft bel ons dan wij halen hem graag op binnen
Makkum op tel. 0620485340 of 0625393874
graag bellen na 15:00 uur.
Een docent wil bij voldoende deelname een cursus
beeldende fotografie geven. Ik zou graag aan
deze cursus meedoen. U ook? Bel dan voor
informatie 0515 232097
Wil jij voetballen met alleen meiden? Wij zijn op
zoek naar jouw, ben jij tussen de 11 en 14 jaar
meld je dan aan bij mereldevries@live.nl zodat
wij in het aankomende voetbalseizoen van start
kunnen gaan met een meidenteam.
GRATIS AF TE HALEN

Een ongeveer 5 weken oude kitten. Het poesje is
gewend aan mensen, de moederkat is niet meer
aanwezig. Tel. 0515- 231405

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

eigen foto

Koudum Expositie en kunstroute van 30 juni t/m
16 september ma – za 10.00 – 17.00 uur zo
13.30 – 17.00 uur Start route Hoofdstraat 4,
Koudum Entree en routekaart gratis

PSV de Halsbânruters
Sneek 9 juni
Sanna v/d Heide kwam uit met Teade fan Tritsum
in de klasse M2. Zij won de 2e prijs met 190 punten goed voor 1 winstpunt. Met Minke v/d Blokken
werd zij 6e in de klasse Z1 met 203 punten.
Cornwerd 24 juni
Hier werd vandaag de 1e selectiewedstrijd verreden voor de Friese Kampioenschappen in
Augustus. Mirjam kadijk kwam voor de eerste
keer aan de start in de klasse B met Zenser van
Sil. In de 2e proef reed zij een winstpunt met 185
punten. Ook Ineke de Bruin kwam voor het eerst
uit in de klasse B met Ciana United. In de 1e
proef won zij de 3e prijs met 193 punten en in
de 2e proefde 1e prijs met 207 punten. Zij kan 3
winstpunten bijtellen. Een goed begin dus. In de
klasse Z1 kwam Louise Nieuwenhuis met

Sieuwke fan Lutke Peinjum uit. In de 1e proef
reed zij een winstpunt met 204 punten en in de
2e proef 207 punten samen goed voor 2 winstpunten. Yvonne Philipse kwam met Be Cool uit
in de klasse M1. In de 1e proef won zij de 1e
prijs met 197 punten en in de 2e proef nam zij de
2e prijs mee met 198 punten, Beide proeven
samen goed voor 4 winstpunten. En Yvonne is
verzekerd van een plaats op de kanpioenschappen. Bobbie IJdema won met Up to Date’s Ulkje
de 3e prijs in de klasse M1 met 193 punten 1
winstpunt. Met Artist reed zij in de klasse Z1 een
winstpunt met 204 punten.
Heiloo 23 juni
Juliën beersma kwam hier uit met Nabuco in de
klasse ZZ zwaar. Hij reed een winstpunt en mag
nu in de lichte toer uitkomen.

HC Boeyenkamp schittert in de kwartfinale
Vorige week heeft hebben 8 amazones van HC
Boeyenkamp een regiofinale gereden in Sneek
van de FNRS Zitcompetitie. Van deze 8 amazones zijn 4 amazones doorgegaan naar de kwartfinale in Weesp. Om 13.00u was het dan zo ver.
Emma Pauli ging van start. Na een mooi verreden proef was het daarna wachten op Silke
Bruinsma, Amber Bosshardt en als laatste
Rianne Henstra. Rond half 5 was de spannende
prijsuitreiking waarop iedereen heeft gewacht.
Er werd in 3 categorieën gereden. Emma heeft in

categorie 2 gereden waarbij zij een 19e plaats
heeft behaald. Daarna was het erg spannend de
drie andere amazones reden in categorie 1. Silke
had een 15e plaats behaald, Rianne een 12e
plaats en Amber een 5e plaats. Het goede nieuws
is dus dat Amber Bosshardt zich heeft geplaatst
voor de halve finale in Deurne tijdens Horse
Event in september.
Meiden, gefeliciteerd met deze behaalde resultaten!
En Amber veel succes in september.

