
Trip alpe d’huez 
beach resort 
lifestyle wederom 
groot succes!

Kampioenen 
Mulier-MP1

Op 1 juni is het 
WakK “rustpunt” 
geopend te Surch
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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
It Gruthof

Huurprijs 
€ 35,- per m²/jaar500 M² BESCHIKBAAR

De Boer Totaalrenovatie                                           Door Judith van Lavieren

Witmarsum – Harmen de Boer woont in een 
prachtig oud straatje in Witmarsum, het Oostend. 
Met een beetje fantasie kun je je hier tientallen 
jaren terug in de tijd wanen. Maar het gaat bij 
dit bezoek niet om een terugblik, maar om 
toekomstplannen. Harmen de Boer is op 15 april 
jongstleden begonnen met een renovatiebedrijf.
De loopbaan van Harmen de Boer tot nu toe 
omvat veel verschillende werkzaamheden. Op 
dit moment rondt hij zijn werkzaamheden als 
vrachtwagenchauffeur af en is druk bezig met 
alles wat te maken heeft met het opstarten van 
een eigen renovatiebedrijf. In het verleden 
heeft De Boer veel in de bouw gewerkt; iets 
wat hem nu goed van pas komt. Hij gaat van 
start als eenmansbedrijf, maar weet al wie hij 
kan inschakelen voor installatiewerk of om te 
helpen bij grote stuc-klussen. Ook kent hij de 
leveranciers al. Bovendien is hij gecertificeerd 
kitter.

Harmen de Boer verricht alle renovatiewerk-
zaamheden in en om huis, zo staat op zijn 
visitekaartje vermeld. Tot zijn specialiteit rekent 
hij het goedkoop renoveren van keukens en 
badkamers. Een bestaande keuken wordt door 
middel van onder andere nieuwe deurtjes, 

aanrechtbladen, scharnieren en ladegeleiders  
weer helemaal modern gemaakt. De Boer 
houdt ervan om ambachtelijk werk te leveren, 
goede kwaliteit voor een vriendelijke prijs. In 
de gerenoveerde keuken is het ook mogelijk 
nieuwe meubels op maat te laten maken.

Momenteel is Harmen de Boer bezig met een 
aanbouw aan een woning. In dit pand moeten 
ook de keuken en badkamer gerenoveerd worden. 
Een klus van een aantal weken waar hij met 
veel plezier mee bezig is. Hij kan er ook echt 
van genieten als een project afgerond is. 
Kortgeleden renoveerde hij een keuken bij 
familie. “Zij waren heel blij met het resultaat, 
maar ik kan er zelf dan ook echt van genieten 
wanneer zo’n keuken weer helemaal pico 
bello eruitziet.” Die voldoening heeft niets te 
maken met de omvang van de werkzaamheden. 
Met evenveel plezier komt hij alleen om te 
behangen of alle rolgordijnen op te hangen.

Harmen de Boer is nog bezig met de voor-
bereidingen voor een website. U kunt hem 
bereiken op telefoonnummer 0517-234945 of  
06-51067170. Mailen kan ook: deboer-totaal-
renovatie@kpnmail.nl
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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 trom-
bosedienst: 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)

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 om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
De Witte Heren Praktijk – 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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

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. 0515-461811 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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda
Donderdag 6 juni: 
Makkum – Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 8 juni:
Arum - jubileumwedstrijd: Arum 1 – Oud - S.C. 
Heerenveen. Met o.a. Gertjan Verbeek en Jeffrey 
Talan. Aanvang 14.30 uur

Zondag 9 juni:
Makkum – M.C. Makkum, Friese Woudentocht 
vertrek 10.30 uur bij het clubhuis.

Makkum – Kaatsveld De Seize aanvang: 11.00 uur 
Ouder/kind partij en Menno’s familiekaatspartij

Dinsdag 11 juni: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Woensdag 12 juni:
Makkum – Opening Speeltuin de Oude  Nieuwbuurt 
aanvang: 13.30 uur

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

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

Makkum -  Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E. Scheffer
m.m.v. ZMK de "Skuumkoppen"
Muz. begl. Brassband

Makkum - Minniste Mienskip en Omkriten, 
10.00 uur Voorganger: Zr. Jantine Huisman

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Kinderdienst. Thema: ga je mee?

- obs “It Iepen Stee” op vrijdag 7 juni een sponsor-
 loop en de jaarlijkse Fancy fair organiseert.
-  de opbrengst van de sponsorloop bestemd is 
 voor Kika.
- de leerlingen van de school fanatiek rondjes 
 gaan lopen en zoveel mogelijk geld willen 
 ophalen.
- de sponsorloop om 17.00 uur begint en om 
 17.30 weer afgelopen is.
-  na de sponsorloop om 17.30 de Fancy fair op 
 het plein en in de school begint.
- we hopen dat veel familie, buren en bekenden 
 de kinderen komen aanmoedigen.

 9 – 06 – 2003                9 – 06 – 2013

Tonnie
Verdriet is een gevoel van binnen.
Iets wat je aan de buitenkant niet ziet.
Je kunt het niet omschrijven,
maar het is er altijd, verdriet….

Mem

 9 – 06 – 2003                9 – 06 – 2013

Tonnie
De pijn is iets minder scherp.
Het doet misschien iets minder zeer.
Het missen wordt niet minder,
maar steeds een beetje meer.

Hennie, Jolanda,
Angela en Sharona

Geef je op voor de 
Pieremachocheltocht! 

Vrijdag 23 augustus organiseren de Makkumer 
Visserijdagen weer de fameuze pieremachochel-
tocht. Wil je ook meedoen aan dit spektakel geef 
je dan op via de website www.visserijdagen-
makkum.nl 

eigen fotoeigen foto
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De Binderij is verhuisd!!! 

Vanaf DONDERDAG 6 JUNI gaan 
wij verder met Blijvend Bloemwerk 
op de Harlingerdijk 18 in Makkum.
U bent welkom, de koffie staat klaar!

Openingstijden 
donderdag 10.00-17.00 uur
vrijdag 10.00-17.00 uur
zaterdag 10.00-17.00 uur

De Binderij De Binderij 
BLIJVEND BLOEMWERK

Harlingerdijk 18 
8754 EC Makkum
mobiel 06-15900694

Jeugdvogelwachtdag BFVW 2013

Opening speeltuin Oude Nieuwbuurt

Vogelwacht nieuws

Op 15 juni 2013 is de Vogelwacht Kollum e.o. 
gastheer van de Jeugdvogelwachtdag van de 
BFVW. Net als ieder jaar gaat Vogelwacht 
Makkum hier ook naar toe. We zijn die dag te 
vinden bij de familie Van Dellen aan de Van 
Limburg Stirumweg 25, zij stellen de voormalige 
stal beschikbaar voor dit gebeuren. De jeugd 
wordt op pad gestuurd naar de omgeving en 
komt onderweg richting Het Paradyske diverse 
opdrachten en informatieplekken tegen. In de 
schuur bij Van Dellen worden een flink aantal 
stands opgebouwd waar informatie te verkrijgen 
is die behoorlijk natuur- en vogelgericht is. Het 
wordt dus een ochtend vol activiteiten in en rond 

Kollum waar¬bij het niet verkeerd is om ook 
wat droge kleding mee te nemen, want je weet 
maar nooit wat er onderweg kan gaan gebeuren. 
Zaterdag 15 juni 2013 vanaf 8.30 uur (het pro-
gramma duurt tot ongeveer 12.30 uur) zijn we 
welkom in Kollum. Met jeugd de Vogelwacht 
Makkum e.o gaan we hier naar toe. Voor de 
jeugd tot 14 jaar is er de mogelijkheid om mee te 
gaan. 

We vertrekken vroeg vanuit Makkum. We ver-
zamelen om 7.30 uur bij de Jumbo voor nabij de 
bushalte. Je kunt je opgeven voor donderdag 13 
juni bij jelly.reitsma@planet.nl. 

Op woensdagmiddag 12 juni vanaf 13:30 uur 
zijn alle kinderen, tot en met groep 8, van harte 
welkom in de nieuwe speeltuin aan de Doniastraat 
om samen speeltuin de “Oude Nieuwbuurt” te 
openen. 

Tijdens de opening zijn er diverse activiteiten:
13:30 uur opening 
13:30 – 17:00 uur sport en spel, schminken, 
stoepkrijten met het thema ‘bewegen’ 
14:30 uur start van funckey hockey op het trap-
veld “Oan é Seedyk”
17:00 uur eind

Tijdens de opening wordt het, door Timmerfabriek 
“De Houtmolen” geschonken naambord onthuld 
en de kinderen laten een ballon met kaartje op. 
De prijzen voor de ballonwedstrijd worden 

gesponsord door Els. De buurtsportcoach van de 
gemeente Súdwest-Fryslân, Aggie Walsma, gaat 
om 14:30 uur met de kinderen van start met het 
funckey hockey. Deze vorm van sport en spel is 
bedoeld voor kinderen van 4 tot en met ongeveer 
6/7 jaar. Zoals de naam al zegt staat plezier maken 
voorop. Daarnaast is er natuurlijk ruim tijd om te 
spelen in de speeltuin, kinderen kunnen zich 
laten schminken of meedoen aan sport- en 
spelactiviteiten. Er is ook stoepkrijt aanwezig, 
waarmee de kinderen leuke “schilderingen’ 
kunnen maken met het thema ‘bewegen’. De 
leukste “schildering” wordt met verf nagemaakt 
op tegels, zodat de kinderen daar later ook op/
mee kunnen spelen. De Jumbo heeft er voor 
gezorgd dat alle kinderen iets lekkers aangeboden 
krijgen. Ook de ouders zijn natuurlijk van harte 
welkom… de koffie staat klaar!

De komende dagen kunt u in uw tuin diverse 
jonge vogels verwachten. Jonge merels en jonge 
lijsters willen nadat ze twee weken oud zijn al 
snel op avontuur. Wij krijgen melding van jonge 
vogels die eenzaam in een hoekje van de tuin 
zitten. Deze zijn niet zielig maar wel kwetsbaar. 
In huis halen is nietende bedoeling want jonge 
merels worden gevoed door de ouders totdat ze 
vliegvlug zijn. Zet de jonge vogels op een tak of 
dichte struik zodat de kat er niet bij kan. 
Datzelfde geldt voor nestkast bewoners. Zodra 
de jongen voorzichtig proberen uit te vliegen is 
het goed een oogje in het zeil te houden en 
rovers uit de buurt te houden. 

De kat is een van de belangrijkste belagers. 
Katten zijn in deze weken van het jaar niet zo 
schattig as we gewend zijn. De natuur lokt ook 
voor uw kat dus zijn jonge vogels letterlijk 
vogelvrij. Tenzij u de kat voorziet van een bel. 
Dat helpt. Wat meer helpt is de kat nachts binnen 
houden. Dat is sowieso veiliger voor uw kat in 
verband met de vele verkeersslachtoffers die veel-
al nachts vallen. Wilt u de komende weken iets 
meer aan de vogels denken? Dan ruimen zij straks 
de steekmuggen voor u op terwijl u gaat barbe-
cuen! Win win dus. Namens hen, hartelijk dank. 

Vogelwacht Makkum eo.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

1 kg fricandeau ............................€   7,00 

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Dorpshuis De Utwyk in Schraard: klear foar de takomst 

“Mei Tomke op de foto!”
Bibliotheek Makkum organiseert voorlees- en fotosessies

Zaterdag 1 juni heeft wethouder Wigle Sinnema 
van gemeente Súdwest Fryslân het dorpshuis van 
Schraard geopend. Na jaren van voorbereiding 
waaronder fondsenwerving, bouwplannen maken, 
aanbesteden en uitvoeren, is de ver- en nieuw-
bouw van het dorpshuis recentelijk afgerond. 
Wat in 2010 op advies van Doarpswurk begon 
met ‘denk groot’, is geresulteerd in een spic en 
span gebouw. 

De bouw vond grotendeels in 2012 plaats. Archi-
tectenburo Zijlstra uit Bakhuizen begeleidde het 
voorbereidingstraject. Het werk is vervolgens 
uitgevoerd door Hofstra Bouw uit Witmarsum 
en Feenstra Installatietechniek uit Parrega. Beide 
bedrijven werkten nauw samen met de vele vrij-
willigers uit het dorp. Door zelfwerkzaamheid 
werd ruim € 25.000 bespaard. De totale begroting 
kwam uit op drie ton. Financiële bijdragen 
kwamen van voormalig gemeente Wûnseradiel, 
provincie Fryslân, het Oranje Fonds, het VSB 
fonds, het Rabo coöperatie fonds, het Prins 
Berhard Cultuurfonds, het Juckema Siderius 

Fonds, stichting Bolsward-Dronrijp en stichting 
dorpsmolen Pingjum. Ook droegen de inwoners 
van Schaard financiële steentjes bij van maar 
liefst € 17.000. Voor een dorp met 195 inwoners 
een hele prestatie. 

De werkzaamheden bevatten sloop van een aan-
bouw, binnenmuren, keuken, plafond en vloer. 
Het dak werd geïsoleerd net als de nieuwe vloer. 
Er kwam een nieuwe keuken op een andere plek 
zodat de zaalruimte aanzienlijk werd vergroot. 
Hierdoor kan muziekvereniging Excelsior 
(wereldkampioen in Kerkrade in 2009) weer 
volop doorgroeien. Een nieuwe aanbouw werd 
gerealiseerd met daarin sanitaire voorzieningen 
en een aparte vergaderruimte. Buiten is een mooi 
terras gemaakt en is de bestrating vernieuwd. 

De inwoners van Schraard kunnen tot in lengte 
van jaren weer vooruit met hun dorpshuis. Het is 
de enige voorziening die het dorp nog heeft maar 
wel een voorziening die enorm leeft in het dorp 
en waar de inwoners veel waarde aan hechten. 

De meeste kinderen staan te springen, maar de 
allerkleinsten zullen misschien eerst de kat uit de 
boom kijken. Tussen 3 en 12 juni kunnen kinde-
ren in de bibliotheek Makkum op de foto met 
een echte en levensgrote Tomke.

Deze fotoactie met Tomke vindt plaats in het kader 
van de Fryske Foarlêswike van 3 t/m 7 juni. In 
deze week wordt er op ongeveer 400 locaties 
(met in totaal 650 groepen) in de hele provincie 
voorgelezen uit het nieuwe Tomke-boekje. Het 
voorlezen vindt plaats in peuterspeelzalen, kin-
derdagverblijven en bij gastouders. Zo’n 500 
vrijwilligers werken hieraan mee en lezen de 
kinderen voor. Na afloop krijgen alle kinderen 
een gratis exemplaar van het nieuwe Tomke-

boekje mee naar huis. Zo kan het (voor)lezen 
thuis verder gaan. Ook in de bibliotheken wordt 
voorgelezen. Daarnaast hebben de bibliotheken 
‘mei Tomke op de foto’ georganiseerd. Een 
levensgrote Tomke brengt een bezoek aan de 
bibliotheek en kinderen kunnen met hem op de 
foto. Ouders en verzorgers, maar ook pakes en 
beppes zijn natuurlijk welkom. Neemt u wel uw 
eigen fototoestel mee? Op 11 juni, tussen half 5 
en 5 uur is Tomke bij de bibliotheek in Makkum. 

Voor meer informatie kijk op www.bibliotheek-
makkum.nl of www.ontdekdebieb.nl. Op de web-
site van het Fryske Berneboek www.itfryskeber-
neboek.nl  is te zien waar en wanneer Tomke bij 
u in de buurt is. 

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type    2010  €  15745,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12840,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  11445,-

Skoda Octavia Station 1.6Fsi,a/c 100dkm 2008  €  10740,-

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm  11-2007  €  10395,-   

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm   2010  €  10445,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi  2009  €  10440,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm     2008  €   9640,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd  2008  €   9445,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   8345,-

Saab 9-3  1.8T Automaat Linear,a/c-ecc  2005  €   6950,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6940,-

Peugeot 206SW 1.4Hdi,airco,r-cd,apk     2004  €  3840,-

VW Golf II, 1.6 Manhattan,met nwe apk   1990  €   1240,-

Renault Clio 1.2-16V
Roodmetallic, 5 drs, Airco, 
radio-cd, Cpv+afst bediening
El.ramen, nette auto
82 dkm  bj 2008

 6940,-

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
  Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

      wwww.garagehorjus.nl
      Suderseewei 7, 8754 GK Makkum - 0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct naar 
alle beschikbare occasions
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Trip alpe d’huez beach resort lifestyle wederom groot succes!

Woensdag 21 mei was het weer zover. Na maan-
den van voorbereiding was de grote dubbeldekker 
van de ITS weer volgeladen met enthousiaste 
fietsliefhebbers, hun fietsen en bagage. In totaal 
40 deelnemers en 3 man begeleiding. Iets voor 
21:00 uur kon de bus, vanaf het parkeerterrein 
bij Beach Resort Lifestyle Makkum, vertrekken. 
Na een korte stop voor ontbijt rond 07:00 uur in 
Frankrijk, kwam de bus rond 11:00 uur aan op 
plaats van bestemming. Hotel Au Bon Accueil, 
Vénosc, Frankrijk. 

Na het indelen van de kamers en een kleine ver-
snapering was het tijd om te gaan fietsen! 
Gelukkig was het – in tegenstelling tot de weers-
voorspellingen – mooi weer! Op het programma: 
een oefenklim richting La Berarde. Voor velen 
een behoorlijke uitdaging, helemaal na een nacht 
lang in een bus. Sommigen vonden het na het 
eerste stuk klimmen welletjes en konden hun 
weg weer terug vinden naar het hotel. Maar de 
grootste groep fietste door naar de top! Terug bij 
het hotel kon iedereen, buiten in de zon, aan-
schuiven voor het pastabuffet (16:00-18:00). Na 
het pastabuffet was er de ruimte om je fiets even-
tueel nog na te laten kijken/ aan te laten passen 
door Marcel Adema; dé man van de ‘technische 
dienst’! Uiteraard liepen de spanningen redelijk 
op bij de deelnemers en wou iedereen nog even 
‘iets’ laten checken. Rond half acht kon iedereen 
aanschuiven voor een (uitstekend) driegangen-
diner. Redelijk op tijd op bed, want voor de 
volgende ochtend stond de Alpe d’Huez op de 
planning! De berg waar het toch ieder jaar weer 
om draait! 

Om 08:00 uur vrijdagochtend zat iedereen weer 
aan het ontbijt. Half 10 verzamelden de fiets-
helden zich voor het hotel om richting de voet 
van de Alpe d’Huez te fietsen, waarna rond 
10:00 uur het startsein werd gegeven om de Alpe 
d’Huez dan daadwerkelijk op te fietsen. Er werd 
dit jaar erg sterk gefietst. De eerste fietser was na 
56 minuten boven en vrijwel iedereen was binnen 
2 uur binnen. Het wachten was op de laatste 
twee helden die nog aan het afzien waren. Maar 
ook zij kwamen uiteindelijk na 2 uur en drie 
kwartier boven! Wat was het een magische tocht 
naar boven. Beneden was het warm, onderweg 
werd het kouder, begon het te sneeuwen en te 
waaien, maar ook de zon bleef schijnen. Een 
bijzondere gewaarwording. Nadat iedereen 
boven was gekomen konden alle fietsen in de 

bus geladen worden en werd er gezamenlijk in 
de bus afgedaald. Euforie, opluchting, een lach, 
een traan…. Alles werd gedeeld boven op die 
berg. Want ook al vertrekt de groep van Beach 
Resort Lifestyle ieder jaar voor vooral een spor-
tieve uitdaging en veel plezier richting Frankrijk, 
ook dit jaar waren er mensen mee met nog een 
ander doel. 

Marlous de Jong fietste bijvoorbeeld voor de in 
2010 overleden Jitske de Vries uit Makkum. 
Deze 18 jarige jonge vrouw is overleden aan een 
hersentumor. Marlous wou iets goeds doen en 
heeft geld ingezameld voor de Hersentumor-
stichting. In haar eentje heeft ze meer dan 5000 
euro opgehaald! Een pracht prestatie. Daarnaast 
sloten in deze dagen de mannen van ‘Rinsma 
voor Remco’ aan bij de groep van Beach Resort 
Lifestyle. Tom Botermans heeft voor deze groep 
een groot deel van de voorbereiding op zich 
genomen en de zeven deelnemers sloten zowel 
donderdag als vrijdag aan bij de groep. ‘Rinsma 
voor Remco’ fietsten voor Remco Brouwer, 
overleden januari 2013 aan botkanker. Deze 
groep bestond uit collega’s, familie en vrienden 
van Remco. Ze hebben inmiddels meer dan 40 
duizend euro opgehaald voor KWF kanker-
bestreiding! 

En naast al die mensen die vooral voor hun 
plezier naar boven fietsten hadden we ook dit 
jaar een survivor mee. Pauline Wetting fietste 
vorig jaar tijdens haar eigen vakantie nog 
omhoog, maar heeft er toen uren over gedaan. 
Dit was vlak na al haar operaties, chemo’s, 
behandelingen… Iedere bocht moest ze stoppen. 
Dit jaar was het doel om, op één geplande stop 
na, in een keer naar boven te fietsen. Ze is inder-
daad één keer afgestapt in bocht 9 om de naam 
van een dierbare op een muurtje te schrijven die 
op dit moment strijdt tegen kanker. Maar naast 
deze stop is ze verder in een keer boven gekomen! 
Wat een overwinning! 

De rest van de trip (t/m zaterdagavond 19:00) 
was er vooral tijd voor ontspanning! Ieder op zijn 
eigen manier. Wandelen, fietsen, terrasje pakken… 
Zondagochtend 09:45 uur kwam de bus uitein-
delijk weer aan in Makkum. We kunnen zeker 
spreken van een zeer geslaagde/emotionele/
ontspannen reis! De trip voor volgend jaar staat 
alweer geboekt. Woensdag 21 mei 2014 zal de 
bus wederom richting Frankrijk vertrekken!

eigen fotoeigen foto
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Kampioenen Mulier-MP1

Op Zaterdag 25 mei speelden de mulier-mp1 zijn 
laatste competitie wedstrijd die overtuigend werd 
gewonnen met 16-0 tegen Stiens. Onze mini pupillen 
hebben zo de voorjaarscompetitie afgesloten zonder 

punt verlies met 27 punten uit 9 wedstrijden, waar 
ook het doelsaldo er ook niet om liegt met 82 voor 
en maar 6 tegen mogen ze zich terecht een ECHTE 
KAMPIOEN noemen.

Achteraan de leider Erik v/d Wal, daarvoor vanaf links Jarno Wiersma, Mark Okkema, Siemon Ulbe 
Haringa en Erik Popma, de onderste rij Stein Piersma, Joran v/d Wal, Vincent Beersma, Roelof Bergsma 
en Sven Faber.

Ouder/Kind kaatspartij en Menno’s Familie kaatspartij 
op “Keatslân De Seize”
Op zondag 9 juni a.s. wordt de altijd weer succes-
volle Ouder/Kind Partij georganiseerd door de KV 
Makkum. Alle kinderen die lid zijn van de KV 
Makkum kunnen met bijvoorbeeld hun mem, heit, 
beppe, pake of eventueel ander familielid laten zien 
hoe goed ze kunnen kaatsen. Om het voor iedereen 
aantrekkelijk te maken, wordt er gekaatst met een 
luchtbal. Het begint om 11.00 uur en je kunt je 
opgeven bij Jeltsje Folkertsma: kvmjeugd@hot-
mail.com  Doe het vóór zaterdag 8 juni 19.00 uur! 
De prijzen worden aangeboden door Makelaardij 
Kingma en Walinga, dus jongens en meisjes doe mee! 

Ook op zondag 9 juni zal de Menno’s Familie 
kaatspartij plaatsvinden. Hier kunnen families zich 
voor opgeven. In elk partuur moet minimaal 1 
dame kaatsen. Er zal gekaatst worden in een A- en 
een B-klasse met een gewone kaatsbal, gemaakt 
door Keatsatelier Scheepvaart. De prijzen worden 
aangeboden door Bistro Hennie fan Richt. 

Opgave is mogelijk tot zaterdag 8 juni 20.00 uur, 
dan is tevens de loting in de kantine. Opgeven kan 
in de kantine of bij Mieke Tilburgs: 231377. 

75 jarig jubileum feest v.v. Arum
Op 1 november 2012 bestond de voetbal vereniging 
Arum officieel 75 jaar. Het gehele seizoen door, 
werd dit jubileum gevierd met verschillende activi-
teiten. Het jubileumseizoenwordt echter afgesloten 
in het weekend van vrijdag 7 en zaterdag 8 juni 
2013. Met o.a. op vrijdag 7 juni een voetbalclinic 
(van S.C. Heerenveen) en disco voor de  eigen v.v. 
Arum jeugd. Een receptie (voor genodigden) en een 
fototentoonstelling (ook op zaterdag te bezoeken). 

Op zaterdag  8 juni is er ‘s morgens een voetbal-
toernooi voor leden en oud-leden, Een jubileum-
wedstrijd: Arum 1 – Oud - S.C. Heerenveen. Met 
o.a. Gertjan Verbeek en Jeffrey Talan. Aanvang 
14.30 uur. Na afloop muziek met Jan Nota, ’s 
avonds  live muziek van Crossroads in de feesttent! 
Voor de wedstrijd tegen Oud- S.C. Heerenveen, het 
feest ’s middags en ‘s avonds is iedereen van harte 
welkom. 

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Mooie donkerroze meisjesfiets 24 inch  (voor 8-10 
jaar) met prachtige vlinders, is erg goed opgepast. 
Voor maar € 65,00 incl. mooie fleurige fietsmand. 
tel: 0610822959

Ingelijste poster van de reflexzones van de voet. 
50x70 cm.20 euro. Schoollamp 2 stuks 50 euro per 
stuk. Diameter 33cm, lengte 115cm, plus nog uit-
schuifbaar. tel: 0515-579346.

Batavus Streetwise jongensfiets 24 inch. 3 versn. 
Hand en terugtraprem. Is goed onderhouden. Vr. 
Prijs € 125,-- tel:  0515 232392

Rose ikea kinderbed mammut € 50,00 info: 
0653665564  

In de week van maandag 29 juli tot vrijdag 2 augustus 
komt mijn kleindochter uit Breda van 11 jaar bij 
mij in Makkum logeren. We willen veel creatieve 
dingen doen: breien, haken, naaien, vilten en 
weven. Het lijkt me leuk als er een paar meisjes van 
haar leeftijd in Makkum zijn, die dat ook leuk vin-
den om te doen en te leren. Als je het een leuk vindt 
en je bent in die week in Makkum, laat een van je 
ouders dan contact met me opnemen: 06 42108164

Nog steeds vermist! Jonge Creme-schildpadpoes 
(blauwgrijs met zalm) Zalmkleurig streepje van 
neus naar voorhoofd. Voor foto kijk op www.
amivedi.nl Wie heeft haar gezien! 

3 juni gevonden sleutelbos in de botterstraat! tel: 
0515 854240

glitterhesje gevonden in de Bleekstraat. Af te halen. 
tel: 0515232586

siersteenbestrating klinkers 7/8m2
Tel: 0515-233290 of 06-55822653

 

TE KOOP

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

VERMIST

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Vogelwacht Makkum werd getipt dat een Scholekster moeder met veel paniek rond het terras van 
Brasserie de Eerste Rang liep en vloog. Dat is een erg rare plek voor een weidevogel. Maar niet 
ongebruikelijk bij deze bonte pieten is broeden op grinddaken. Het dak van Hotel de Waag heeft zo'n 
dak. Aanwezige schilders, tevens lid van de wacht, zorgden ervoor dat het kroost niet op de dakrand 
maar een veilige plek op het dak kreeg. Nog twee weken en dit jong kan vliegen, zo lang worden jonge 
Scholeksters gevoed door de ouders. Heeft u ook een tip? Geef dit door via jetzegenee@hotmail.com 
en de Vogelwacht onderneemt actie!

Op 1 juni is het WakK “rustpunt” geopend aan Ald Mar 20 te Surch

Door middel van dit self/help rustpunt willen we 
donaties generen voor stichting WakK. Aan-
leiding: dit mooie “streekje” aan de achterkant 
van Surch is een favoriete wandel-/ hardloop-/ 
fiets- en  scout-mobiel route voor vele buurt-
genoten, hebben we gemerkt. In een artikel in de 
L.C. las ik dat er al zoiets in de buurt van de Alde 
Feanen zou zijn het zogenaamde “kofjehȗske”, 
wat, naar ik begreep, zeker aan een behoefte 
voldoet. 

Hoe werkt het: aan de zijkant voor ons huis heb-
ben we een selfhelp koffie/thee tafeltje gemaakt 
waar u zelf uw kopje koffie of thee kunt zetten. 

Ook staan er stoelen onder een afdekhoes speci-
aal voor dit rustpunt. Tevens is er draadloos Wi-Fi 
om wellicht de weersomstandigheden voor de 
komende uren te kunnen checken. Als tegen-
prestatie vragen we een donatie voor stichting 
WakK voor het gebruik van dit rustpunt. 
Informatie op www.stichtingwakk.nl, maar bro-
chures zijn ook daar aanwezig. Graag zouden we 
deze rustpunten uitbreiden en er een soort WakK 
netwerk van maken. Woont u op een mooi 
plekje  en spreekt deze manier van fundraising u 
aan neem dan gerust contact met ons op.  www.
stichtingwakk.nl  Jos en Lineke Duindam tel: 
06-14450488 of info@dewelstand.nl .

Expositie in Fûgelmuseum 
te Piaam
De maanden Juni, Juli en Augustus is er een expositie 
van schilderijen te zien in het Fûgelmuseum te Piaam, 
afkomstig van atelier "it Souderke" te Bolsward. 
De schilderijen zijn zowel in olie-als acrylverf op 
kunststofdoek of op paneel geschilderd. Te zien 
zijn landschappen, zon onder- en opgangen, dieren  
zoals zwanen, kalfjes, lammeren en koeien, vogels 
en objecten die men vroeger gebruikte in het boeren-
leven. De expositie past mooi in het geheel van de 
collectie in het museum waar prachtige vogels te 
bewonderen zijn met een achtergrond van prachtig 
beschilderde panelen, die op zich al een beziens-
waardigheid vormen. De kunstschilders van atelier 
"it Souderke" zijn: Sipke de Schiffart, Marjet Ketelaar, 
Aagje Gorter, Tini Feenstra, Joke van Veen, Juul 
Zeinstra en Aukje Gietema.

eigen fotoeigen foto


