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Makkum - Binderij Blijvend Bloemwerk is verhuisd
naar Harlingerdijk 18 in Makkum, aan de voorkant
van Pijpker Bouw. Donderdag 6 juni heeft Jacqueline
Schaap deze locatie geopend. In het nieuwe onderkomen heeft ze behalve een fraaie werkplaats ook
alle ruimte om rustig met klanten te overleggen.
Daarbij wordt je omringd door prachtig blijvend
bloemwerk in uiteenlopende stijlen.
“Bij blijvend bloemwerk gaat het om maatwerk”,
legt Jacqueline uit. Een stuk wordt speciaal voor de
klant gemaakt en is lang houdbaar. Voordat ze aan
het werk gaat bekijkt ze de ruimte (of vraagt de
klant om foto’s mee te nemen) Ze noteert wat de
kleuren van het interieur zijn en waar het bloemwerk komt te staan. Wanneer dit een vensterbank is,
worden de maten genoteerd en bekeken wat voor
soort gordijnen er hangen. Met de klant gaat ze in
gesprek over persoonlijke wensen: houdt men van
een natuurlijke uitstraling of moet een stuk lekker
bling-bling zijn. Gaat de voorkeur uit naar eenvoudig of zeer kleurrijk. Ook praktische zaken spelen
mee: in een praktijkruimte is een breed stuk met
uitstekende onderdelen niet geschikt. Met al deze
wensen en praktische gegevens gaat Jacqueline aan
het werk. Daarbij maakt ze uitsluitend gebruik van
materialen van goede kwaliteit.
Bedrijven en particulieren kunnen bij Blijvend
Bloemwerk een maandelijks abonnement nemen.
Elke maand krijgt men een nieuw stuk. Het vervoer
wordt door Jacqueline verzorgd. Zonder dat je er
omkijken naar hebt heb je verzorgd en onderhoudsvriendelijk bloemwerk. Voor grotere bedrijven
zoals hotels is er ook een drie-maandelijks abonnement, waarbij de aankleding van de ruimte per
seizoen wisselt. Blijvend Bloemwerk is geopend op

donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17.00
uur. De andere dagen van de week worden gebruikt
voor het bezoeken van klanten en het maken van
bestellingen.
De Binderij mag veel Makkumers tot de klantenkring rekenen maar ook mensen uit de rest van het
land en zelfs uit het buitenland weten de winkel
goed te vinden. Zo was de eerste klant in het nieuwe
pand afkomstig uit Oostenrijk! Tijdens de beurs
“Huis en tuin” in het FEC te Leeuwarden mocht de
Binderij de aankleding van de entreehal verzorgen.
Enorm leuk om te doen. Jacqueline kijkt al uit naar
de trouwbeurs die op 6 oktober in het WTC Hotel
gehouden gaat worden. Alle bruidsboeketten en het
bloemwerk om het geheel aan te kleden worden
dan door haar gemaakt. Het gaat hier zowel om
vers als zijden bruidswerk. De specialisatie van
Jacqueline is rouwbloemwerk. Dit wordt vaak uitgevoerd met verse bloemen maar er wordt ook
regelmatig gewerkt met zijden bloemen. In een persoonlijk gesprek verzamelt ze alle wensen en maakt
dan een op de persoon afgestemd stuk. Naast bloemwerk biedt Jacqueline ook uitjes voor groepen tot
10 personen aan, die zowel geschikt zijn voor
bedrijven als voor particulieren. In deze geheel
verzorgde workshops kan met bloemen gewerkt
worden maar het is ook mogelijk met robuuste
materialen aan het werk te gaan.
Hebt u ook zin gekregen om creatief aan de slag
te gaan of wilt u vragen of de uitvoering van uw
persoonlijke wens mogelijk is? Binderij Blijvend
Bloemwerk is bereikbaar op telefoonnummer
0515-233266 of 06-15900694 en via de mail:
info@debinderijbloemen.nl
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Vraagprijs
€ 189.000,- k.k.

tel. 0515-233664
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Info
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)
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:
Seijnen Workum Praktijk: 0515 - 541345
- 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

Familieberichten
De kapitein
heeŌ zijn schip verlaten.
Wij wensen hem
bij zijn laatste reis behouden vaart.
Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden
hem bespaard is gebleven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze vader en opa

Carl Franz Jozeph
 5 juni 2013
Makkum

* 25 oktober 1953
Alkmaar

Agenda
Woensdag 12 juni:
Makkum – Opening speeltuin De Oude Nieuwbuurt
aanvang: 13.30 uur

Vrijdag 14 juni:
Makkum – Avondrust, Sjoelen,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zondag 16 juni:
Makkum – Kaatsland De Seize, de Huisman Dak
& Zinkwerken ledenpartij Aanvang: 11.00 uur

Dinsdag 18 juni:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

38 jaar
Makkum: Yvonne Kusch-Silvis
Alkmaar: Arjan en Nicole
Nick, Bart
Egmond aan de Hoef: SebasƟaan en Wendy
Lindsy, Mathijs
Heemskerk: Michael en Nadja
Diego

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.C. Dondorp
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Alkmaar: Carl en Jill
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. F Bandstra
It Mêd 17, 8754 KK Makkum
De cremaƟeplechƟgheid heeŌ in besloten kring
plaatsgevonden.

Mooie jaren
Niet treuren dat ze voorbij gingen
Glimlachen dat ze er zijn geweest
We hebben veel van je geleerd, behalve
hoe we je moeten missen

Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Mevr. C. Hoekstra - Baarda.
Organist: Dhr. J. Adema
m.m.v. het Wildinghe koor.
Pingjum – Victoriustjerke, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. T Hibma
Viering Heilig Avondmaal

Carl Kusch
Romano, Diane en
Fernando Mirosch

Zoals jij kwam
Zoals jij bent
Zoals jij bent geweest
Zo ben je gegaan
Alle goede herinneringen blijven…
maar helaas komen er geen nieuwe bij.

Carl Kusch
Crew Café Romano
en de stamgasten

Wist u dat...
In de dorpstuin achter Avondrust; Elke donderdag
middag na 15 uur thee, koffie, limonade en elkaar
ontmoeten of wat werken in de tuin. Voor bewoners
van Makkum van jong tot oud; kom eens kijken!!
Belangrijk zijn voor ons geweest, de vele
telefoontjes, kaarten en hartverwarmende
belangstelling na het overlijden van mijn
lieve man en onze zorgzame heit

Hendrik Koornstra
Henkie
Hartelijk dank voor uw steun.
Makkum: Minke Koornstra-de Groot
Afke en Jan
Juni, 2013
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De bedankbrief van Bruce Barnes

Vorig jaar, om precies te zijn in editie 1449,
stond in de Makkumer Belboei het verhaal over
Bruce Barnes, de zoon van piloot William Barnes
die op 1942 omkwam tijdens de crash van zijn
vliegtuig op de Noordwaard. Dit verhaal ging
over de kranslegging op het graf van William
Barnes door Wim Draisma in samenwerking met
het Comité Dodenherdenking Makkum, 70 jaar
na de vliegtuigcrash. Zij legden een krans op
verzoek van en namens zoon Bruce Barnes.
Onze fotograaf Jan Werkhoven stuurde de foto’s
die bij deze gelegenheid zijn genomen op en
ontving van Bruce Barnes het volgende bedankje.
“Beste Jan, Hartelijk bedankt voor de prachtige
foto’s van de ceremonie op 29 juni. Ik was er
door ontroerd. Ook bedank ik u voor het meegestuurde artikel. Peter de Boer gaat dit voor mij
vertalen. Mijn oprechte dank gaat uit naar het

Door Judith van Lavieren

Comité Dodenherdenking Makkum en Wim
Draisma voor het mogelijk maken van de kranslegging ter gelegenheid van de 70ste verjaardag
van mijn vaders vliegtuigcrash. De goede zorg
van de Makkumer bevolking gedurende al die
jaren voor de graven van mijn vader en zijn
bemanning heeft altijd veel voor mij betekend.
Op het tijdstip van de ceremonie had ik met
Peter de Boer en Jack Fokkens afgesproken om
hier in Toronto samen te lunchen. (Op de bijgevoegde foto sta ik in het midden, Jack staat links
en Peter rechts) Hoewel we vele mijlen en tijdszones van elkaar verwijderd waren, voelden wij
ons met u verbonden.
Met vriendelijke groet, Bruce.”
Eén van de bemanningleden van William Barnes,
Len Collins, overleefde de crash. Volgende week
zijn verhaal in de Makkumer Belboei.

Kingma & Walinga makelaars houdt Zomeravond Open Huis
Makkum - Een open huis is bij de verkoop van
woningen een bekend fenomeen, alleen deze
worden vrijwel altijd op zaterdag gehouden.
Veel mensen gaan echter op zaterdag boodschappen doen, moeten zelf sporten of staan bij
de kinderen langs het sportveld. Daarom organiseert Kingma & Walinga makelaars samen met
diverse andere Friese NVM-makelaars het Zomeravond Open Huis. Vrijdagavond 21 juni van
19.00 tot 21.00 uur openen diverse eigenaren de
deuren van hun woning, zodat geïnteresseerden
eens geheel vrijblijvend deze woningen kunnen
bezichtigen. Uiteraard is ons kantoor deze avond
ook geopend.
Omdat de financieringsregels deze zomer ook

weer aangescherpt worden, is dit ook een uitgelezen kans om nog te profiteren van de huidige
regels. Zo wordt per 1 juli 2013 het grensbedrag
van de NHG verlaagt naar € 290.000,- (was
€ 320.000,-). De datum van de hypotheekofferte
is bepalend in welke regeling men valt. Kopen
met NHG is helemaal in deze tijd erg interessant.
Behalve een korting op de rente, biedt de NHG
ook een soort bescherming tegen de financiële
gevolgen van een gedwongen verkoop bij echtscheiding of werkeloosheid. Meer informatie
over NHG kunt u vinden op www.nhg.nl.
Kijk voor de deelnemende woningen aan deze
Zomeravond Open Huis op www.kingmawalinga.nl
of op www.funda.nl
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Het NUT vertoont de Gouden Swipe in 4-D

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
Filmregisseur Steven de Jong was oprecht onder
de indruk toen hij zag waar zijn film ‘De Gouden
Swipe vertoont zou worden. “Dit wordt een echte
4-D ervaring” zei hij enthousiast. Even daarvoor
was hij in gezwinde draf op de sulky van Jelle
Attema de deel opgereden en nu zag hij hoe de
grote boerenschuur van de pleats ‘Lyts Haytsma’
van de familie Visser was omgebouwd tot een
ware bioscoopzaal. De stoelen stonden in het
hooi, het projectiescherm stond boven op de
strobalen en ook de foyer was van stro gebouwd.
Het publiek was uitgedost in boerenkostuums en
de zwaluwen scheerden onder de balken door. Je
kon de film niet alleen zien en horen, maar op
deze manier ook voelen en ruiken. Kortom, als
kijker zat je er midden in.
Voordat de film gestart werd vertelde Steven

onderhoudend over de avonturen die hij had
beleefd om zijn eerste film van de grond te
krijgen. Van een illegale loterij tot blufpoker bij
de TROS. “Maar als je echt iets wilt, en er echt
in geloofd, dan gaat het ook lukken”, aldus
Steven de Jong. Ook na afloop van de film kon
het ‘bioscooppubliek’ vragen stellen waarbij
duidelijk was dat de regisseur helemaal in zijn
element was, en Fries onder de Friezen. Ten
slotte werd er nog lang en tot in de kleine uurtjes
nagepraat en nageborreld, onder muzikale begeleiding van Klooster (zonder Van Til).
Het was een geweldige avond waarbij het NUT
de kunstenaars wil bedanken die de entree de
schuur een bepaalde allure hebben gegeven, en
uiteraard de bezoekers die zoveel werk hebben
gemaakt van hun boerenkostuums.

Economische crisis heeft effect op Makkumer Belboei
In 1984 werd de Makkumer Belboei opgericht.
Aanvankelijk als Makkumer Aktiekrant en na 5
weken al gewijzigd in de huidige naamstelling.
Sinds die tijd wordt de Makkumer Belboei elke
woensdag gratis verspreid in Makkum en
omstreken. De Belboei is opgericht als blad voor
de wekelijkse reclames van Makkumer winkeliers.
Nu de economische crisis blijft aanhouden brengt
dat ook gevolgen voor de MB met zich mee. Met
name de advertentieomzet daalde de afgelopen
jaren aanzienlijk. De jaarlijkse vrijwillige bijdrage
compenseert die daling in inkomsten slechts
gedeeltelijk.
Om het voortbestaan van de MB te garanderen
ziet de werkgroep MB zich genoodzaakt om per
1 juli enkele maatregelen door te voeren.
• Een commercieel redactioneel artikel zal niet
meer zonder een advertentie worden geplaatst.
(advertentie tenminste 1 éénheid 65x94mm =
€ 44,- excl. B.T.W. ; artikel gratis)
• Voor hetzelfde artikel, maar dan geplaatst op
de voorpagina met advertentie wordt € 60,-

excl. B.T.W. in rekening gebracht.
N.B. de advertentie wordt niet op de voorpagina
geplaatst, want dan gelden andere tarieven.
• Indien men geen advertentie wenst zal € 40,excl. B.T.W. in rekening worden gebracht
voor het redactionele artikel. Regelmatige
adverteerders vallen uiteraard niet onder deze
categorie.
• De Werkgroep zal meer aandacht vestigen op
actieve acquisitie wat bedrijven grote voordelen kan opleveren.
• Om bepaalde initiatieven en andere actuele
zaken onder aandacht te brengen is er de
mogelijkheid om een advertorial te plaatsen.
Een advertorial is een combinatie van een
persbericht en een advertentie. (advertorial 1
éénheid 65x94mm = € 22,- excl. B.T.W.)
Werkgroep Makkumer Belboei
Voor meer informatie
en aanleveren van advertenties:
A. van der Meer. tel. 06-47203353
belboei@makkum.nl

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Openluchtrepetitie Leugenbollekoor

Door Judith van Lavieren

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Makkum - Achter de schermen wordt in
Makkum al druk gerepeteerd voor Leugenbollepop. De meeste repetities vinden plaats in
de oefenruimte van Roel van Dekken, maar nu
eindelijk de temperaturen stijgen hebben ook de
openluchtrepetities een aanvang kunnen nemen.
Woensdagavond 5 juni werd er in de Leugenbolle
gerepeteerd door de heren die zich hier elke dag
verzamelen. Zoals bekend worden dan eerst alle
Makkumer nieuwtjes besproken, waarna men
vertrekt voor een wandelronde. Speciaal voor
Leugenbollepop hebben de heren nu een nieuw
onderdeel in hun dagelijkse routine ingepast: het
oefenen van het enige echte Leugenbollelied. Ze
hebben zich bereid verklaard om dit lied op
Leugenbollepop samen met Arie Kuipers ten
gehore te brengen.

Vanaf 7 uur verzamelden de heren zich op het
bankje bij de sluis. De tekst van het lied
werd doorgenomen en voor de juiste smering
van de keel werd er een beerenburgje gedronken.
Daarna stelde het kersverse mannenkoor zich
op in de Leugenbolle en zong onder gitaarbegeleiding van Kuipers uit volle borst het speciaal
voor deze gelegenheid geschreven lied.
Voorbijgangers genoten van dit onverwachte
tafereeltje. De reacties liepen uiteen van een
glimlach tot luidkeels meezingen. Geïnspireerd
door de tekst van het lied maakten enkele meisjes van hun huisdier een echte Makkumer hond:
ze tilden hem door het gat in de Leugenbolle.
Om half acht werd de openluchtrepetitie afgerond en begonnen de heren aan hun avondwandeling.

Makkumer wint hoofdprijs Sonnema winteractie!
ook nog eens de fantastische hoofdprijs in de
wacht te slepen. Zijn motivatie: “Stel je voor,
stel je voor, een wit decor, doen we ’t voor, en
we zingen dan in koor; wat ’n lol, wat ’n lol,
Sonnema Cola, it ken wol!!” werd door de jury
verkozen als de leukste en meest originele
motivatie van alle inzendingen. Wyb mag daarom samen met 7 vrienden in december 2013
afreizen naar het mooie Saalbach-Hinterglemm,
waar hij een week lang zijn eigen Sonnema
avontuur gaat beleven!

* Fryslân * Team Iselmarkust

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.

eigen foto

Makkumer Wyb Vellinga is de gelukkige winnaar
geworden van de Sonnema winteractie: “Sonnema
maakt je warm voor een wintersavontuur”. Wyb
Vellinga, 45 jaar en afkomstig uit Makkum, wist
naast zijn Sonnema rugzak van het merk Burton,

Wyb is een echte Sonnema cola liefhebber en
heeft op donderdag 23 mei 2013 zijn reischeque
in ontvangst genomen in de Sonnema bottelarij
in Bolsward. Op de vraag of Wyb al weet wie hij
meeneemt op deze wintervakantie antwoordde
hij: “Mensen die mij na aan het hart liggen”.
Wyb kocht zijn fles bij Jumbo Kooistra in
Makkum. Middels deze weg willen wij Wyb
feliciteren met zijn mooie prijs!
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Stand van zaken
Masterplan Makkum
Begin van dit jaar zijn is het geld voor uitvoering
van de projecten uit het Masterplan Makkum
beschikbaar gesteld, door zowel gemeente als
provincie. Intern is er bij de gemeente gewerkt
aan het opzetten van een projectorganisatie.
Want naast de projecten in Makkum zijn er ook
werkzaamheden in Stavoren, Bolsward, Heeg,
Woudsend, Workum, Oudega en IJlst. Alle werkzaamheden moeten over tweeëneenhalf jaar
gereed zijn. Totaal gaat het om zo’n vijfendertig
deelprojecten.
Uitwerking van de plannen
Met verschillende werkgroepen wordt er de
komende weken invulling gegeven aan de nadere
uitwerking van de plannen voor de opwaardering
van het centrum inclusief de binnenhaven en de
historische scheepwerf van de Stichting WON,
de Holle Poarte en de verbinding tussen Makkum
en het strand. Zodra alle plannen meer gedetailleerd zijn uitgewerkt ontvangen alle inwoners
van Makkum een uitnodiging voor een voorlichtingsavond.
Meer informatie?
Mocht u in de tussentijd vragen hebben, neem
dan gerust contact op met de heer A. Joustra of
mevrouw P. Heeres van de gemeente SúdwestFryslân, telefonisch bereikbaar op nummer:
0515-489000 of via friesemerenproject@
gemeenteswf.nl.
Het Masterplan Makkum kunt u vinden op de
website van de gemeente. De werkzaamheden
van Het Friese Merenproject in gemeente
Súdwest-Fryslân zijn ook te volgen via twitter
op: @SudwestFrlFMP

Adverteer in de
Makkumer Belboei

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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Veertig jaar zwemplezier in Witmarsum
Witmarsum - Ter gelegenheid van het feit dat
Waterpark Mounewetter in Witmarsum 40 jaar
bestaat werd afgelopen zaterdag 8 juni een
receptie gehouden in de partytent bij het zwembad. Vanaf half twee werden de genodigden
welkom geheten door het bestuur en na een
hartelijke begroeting en weerzien met oude
bekenden namen de bezoekers plaats in de tent.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door
muziekkorps Nij Libben en Gurbe Douwstra.
Voorzitter Roel Bijlsma sprak een speciaal
woord van welkom voor oud- burgemeester
Abma, wethouder Wigle Sinnema van SúdwestFryslân, erelid Leenstra en zijn familie en aan
mevrouw Deelstra.
Bijlsma verhaalde over de geschiedenis van
Mounewetter, met name over de bedrijfsvoering
en financiële exploitatie. Altijd was men bezig
om de inkomsten te vergroten en de uitgaven
naar beneden te krijgen. Het laatste werd onder
andere bereikt door de aanschaf van een lamellendeken, waarmee het zwembad na sluitingstijd
kon worden afgedekt. Het leverde een energiebesparing van vijftigduizend kuub aardgas op.
Trots werd teruggekeken op de facelift van de
terrassen, het realiseren van de waterspeeltuin in
2005, waarna het zwembad zich waterpark
mocht noemen, en het in gebruik nemen van de
nieuwe waterglijbaan in 2010. Bijlsma bedankte
alle medewerkers en vrijwilligers voor het feit
dat door alle inzet en aandacht voor de veiligheid van gasten en medewerkers en de kwaliteit
van het zwemwater nog steeds gewerkt wordt
aan het doel dat in 1973 gesteld werd voor het
zwembad: zwemsport en recreatie tegen een
redelijke prijs mogelijk maken voor Witmarsum
en omstreken. Ook benadrukte hij het belang
van het geven van zwemles. Bijlsma maakte
bekend dat camping Mounewetter wordt overgenomen door de familie Plantinga. Hij bood Jorrit
Plantinga en zijn vrouw een attentie aan.

Door Judith van Lavieren

Erebestuurslid Leenstra trok daarop de winnaars
van een ballonvaart. Deze prijzen werden
beschikbaar gesteld door de rabobank en door
het bestuur verloot onder “de mensen die
Mounewetter mogelijk maken”: vrijwilligers,
personeel, abonnementshouders en badgasten.
Na voorzitter Bijlsma kwam erebestuurslid
Leenstra aan het woord. In 1999 nam hij
afscheid, maar hij sprak nog altijd vol trots over
Mounewetter en vol warmte over de andere
overleden erebestuursleden Ulbe Hiemstra en
Jan Leenstra. Voor de eerder genoemde lamellendeken heeft Leenstra zich nog persoonlijk
ingezet in Den Haag. Ter gelegenheid van het in
gebruik nemen van de energiebesparende deken
kreeg toenmalig burgermeester Tjeerdsma een
bij Tichelaar vervaardigd tableau met een perspectieftekening van het zwembad. Bij zijn
afscheid in 2000 gaf Tjeerdsma dit tableau aan
de familie Leenstra. Al die jaren hing het bij de
familie Leenstra in de hal. Nadat ze de uitnodiging voor de receptie hadden ontvangen besloten
Leenstra en zijn vrouw dat dit de gelegenheid
was om het tableau terug te geven aan
Mounewetter. Leenstra bood het tableau daarop
aan aan voorzitter Bijlsma.
De laatste spreker was de heer Boersma, de
afscheidnemende campingbeheerder. Hij vertelde
de toehoorders hoe hij in februari 1999 over het
terrein van Mounewetter liep, op de betreffende
vrijdagmorgen bedekt met een 10 cm dikke laag
sneeuw. Hij voelde dat Leenstra en Deelstra iets
te koop hadden waar ze echt van hielden. Op 1
april van dat jaar was hij camping-eigenaar,
destijds een volledig nieuw beroep voor hem.
Camping en zwembad waren en bleven onlosmakelijk verbonden. Behalve de receptie worden
er in dit feestjaar voor Mounewetter nog veel
meer leuke activiteiten georganiseerd. U kunt dit
allemaal vinden op de site: www.zwembadmounewetter.com

Scholenestafette in Mounewetter
Onder grote belangstelling werd op donderdagavond 30 mei in zwembad Mounewetter de
jaarlijkse scholenestafette gehouden. Luid aangemoedigd door zeer enthousiaste leerlingen en
ouders streden 5 scholen in het water tegen
elkaar. De Finne uit Ferwoude en It Skûlplak uit
Burgwerd kwamen elk met 1 team. De Bonkelder
en De Utskoat uit Witmarsum arriveerden met 2
teams, evenals De Hoekstien uit Arum. Elk team
bestond uit 6 leerlingen met een gezamenlijke
maximale leeftijd van 65 jaar. Iedere leerling
mocht 2 banen zwemmen in estafettevorm en de
laatste leerling werd zittende op een mat, voortgeduwd naar de overkant door de 5 andere leerlingen.
Na een spannende strijd werd als winnaar uitgeroepen het team van De Utskoat I uit Witmarsum.
Zij ontvingen uit handen van penningmeester
Harry Kuipers een prachtige wisselbeker, die ze

na 3 keer eerste te zijn geworden mochten houden.
De kampioenen van De Utskoat waren zo ontzettend blij met hun bereikte resultaat dat ze als
blijk van vreugde Juf Ingrid van der Molen in
het water gooiden! De winnende zwemploeg
bestond uit Rigt Kleinjan, Kim van der Sluis,
Nanne van Reeuwijk, Hilde Veninga, Mijke
Smit, Grieta Veninga en Myrthe Hettinga. De 2e
prijs ging naar het team van De Finne uit
Ferwoude, de 3e prijs was voor het eerste team
van De Hoekstien uit Arum. De winnaars van de
1e t/m de 3e prijs kregen medailles overhandigd.
De deelnemende scholen kregen elk een beker
uitgereikt en voor de resterende deelnemers
waren er herinneringsvaantjes en alle kinderen
kregen wat lekkers. Mounewetter hoopt dat er
volgend jaar nog meer scholen meedoen aan
deze spannende scholenestafette. Foto’s staan op
www.zwembadmounewetter.com.
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Verwendag voor vrouwen
met kanker
Stichting Viva la Donna zet zich al jaren in om
vrouwen die door kanker zijn getroffen te steunen op
weg naar mogelijk herstel. Zo ondersteunt zij onder
andere de jaarlijkse verwendag waarop duizenden
vrouwen die door kanker zijn getroffen belangeloos
een verwenoment krijgen aangeboden. Om deze verwendag ook in 2013 mogelijk te maken ondersteunt
Viva la Donna professionals in de zorg om voor vrouwen een onvergetelijke ontspannen dag te bezorgen.
Strijd tegen kanker is zwaar
In de zware periode na de diagnose kanker hebben
veel vrouwen te maken met boosheid, verdriet en
onzekerheid. Daarnaast voelen ze na het ondergaan
van de behandelingen de druk om ‘gewoon’ door te
gaan. Voor (ex-)kankerpatiënten is echter niet alleen
het overleven belangrijk maar vooral de kwaliteit
van leven. Verwenzorg biedt hen ontspanning die
ze op dat moment nodig hebben. Het zorgt voor
kracht en geeft hen het gevoel er te mogen zijn. Een
concrete en simpele manier om de levenskwaliteit
van vrouwen met kanker direct te verbeteren.
Verwendag Waldrikhiem in Workum
Op vrijdag 14 juni a.s. vindt de verwendag in
Waldrikhiem in Workum plaats. De behandelingen
tegen kanker geven vaak fysieke en psychische
klachten zoals vermoeidheid en concentratiestoornissen. Onze verwendag zal daarom in het teken
staan van “energie” en een team vrijwilligers zal
handvatten geven om meer energie te krijgen en
met de vermoeidheid om te gaan. We bieden yoga
lessen, shiatsu en EFT behandelingen die richten
op het vergroten van energie. Er zijn een voedingsdeskundige en aromatherapeut aanwezig die alles
kunnen vertellen over energetische voeding en
producten. We raden de vrouwen aan om zich aan
te melden om zeker te zijn van een behandeling. De
verwendag is van 10:00 tot 16:00 en aanmelden
kan via info@annitakramer.nl
Wie doen er mee?
Emotional Freedom Techniques door Annita Kramer,
Shiatsu Therapie Workum door Boukje Ybema,
Yoga door Saskia van Gerven, aromatherapie en
schoonheidsbehandelingen Petra Hindriks-Baas
van Me Voilá namens Volatile Nederland , Marijke
Lodeweges van Gezond Gemak als voedingsdeskundige, Alina Kramer als gastvrouw en Bianca
Jager als fotograaf. Zorggroep Tellens stelt locatie
Waldrikhiem belangeloos beschikbaar. Oprichtster
Corinne de Haas zal deze dag ook aanwezig zijn.
Wij zoeken producten
Voor de goodiebags die we aan onze gasten aanbieden
zoeken we nog sponsoren die producten of kortingskaarten willen geven. Dit kan van alles zijn; een
geurtje, een crème maar ook een kortingsbon op
bijvoorbeeld een lunch. Daarom doen wij hierbij
een beroep op alle ondernemers in Friesland! Wilt
u op een andere manier steunen neem dan contact
op met Annita Kramer. info@annitakramer.nl of
0618674041. We hebben inmiddels een donatie
ontvangen van LedLight Europe BV.

JAARVERGADERING
Dinsdag 25 juni 2013

“Koninginnevereniging Makkum”
20.00 uur in “De Zwaan”

AGENDA:
1. Opening
2. Verslag vorige jaarvergadering 5 juli 2012
3. Jaarverslag 2012
4. Verslag van de kascommissie
Benoeming kascommissie 2014
5. Financieel verslag 2012
6. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar: Keimpe Jaspers
Tussentijds aftredend: Jacqueline Reijns
Vacant functie van voorzitter of penningmeester en lid
Tegenkandidaten en nieuwe kandidaten kunnen zich melden bij
Jacob van der Velde tel: 232750 of bij Martine Koordes tel: 068311862 of per
email: koordes@online.nl tot uiterlijk 1 uur voor aanvang van de vergadering.
7. Rondvraag
8. Sluiting
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Stoeterij Beijemastate
Arum
Sneek 6 Juni
M1 Dressuur - Marsja Dijkman met Alfvera fan
e Beijemastate 189 punten 3de prijs en 192 punten
2de prijs

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

Z1 Dressuur - Marsja Dijkman met Nodinox
Congfu 218 punten 1ste prijs en 228 punten 1ste
prijs, Pauline Wielsma met Mindert v/d Terpen
208 punten
Sneek 8 Juni
L2 Dressuur - Geertje de Witte met Dazzler
184 punten en 185 punten
M1 dressuur - Marsja Dijkman met Alfvera fan
e Beijemastate 199 punten 1ste prijs en 198 punten
4de prijs, Bobbie Ijdema met Dimanche Luciene
180 punten en 182 punten
Z1 Dressuur - Bobbie Ijdema met Caramba 213
punten 3de prijs en 225 punten 1ste prijs, Marsja
Dijkman met Nodinox Congfu 211 punten 4de
prijs en 222 punten 3de prijs, Pauline Wielsma
met Mindert v/d Terpen 210 punten 6de prijs
Sneek 9 Juni
M1 Dressuur - Anja Oudendag met Zwarte
Willem fan e Beijemastate 185 punten 3de prijs
ZZL Dressuur - Anja Oudendag met Gitta fan e
Beijemastate 215 punten 1ste prijs
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Koornstra Netten Federatie Jeugd Partij d.e.l. + verliezersronde
In het droge maar koude Makkum werd er op
zaterdag 25 mei jl. gekaatst door in totaal 24
parturen. Bij de Schooljeugd, Pupillen en Welpen
had elke categorie 8 parturen. De Makkumers
behaalden vandaag meerdere 2e prijzen!
Uitslagen Welpen: Winnaarsronde:
1e Dietmer Kuperus (Bolsward)
en Tjipke v. Gosliga (Schettens)
2e Jari Visser (Witmarsum)
en Rixt Blanke (Bolsward)
Verliezersronde:
1e Jesse Rekker (Bolsward)
en Tieme Tolsma (Arum)
2e Larissa Smink (Makkum)
en Thom Stellingwerf (Gaast)
Uitslagen Pupillen: Winnaarsronde:
1e Femke Eisma (Bolsward)
en Nynke Kuiper (Allingawier)

2e Danny Hoogeveen (Makkum)
en Inge Wesselius (Workum)
Verliezersronde:
1e Linde Gietema (Workum)
en Keimpe Dijkstra (Pingjum)
2e Noah Akkerman (Arum)
en Jildert Rinia (Makkum)
Uitslagen Schooljeugd: Winnaarsronde:
1e Thomas J. Miltenburg (Bolsward)
en Gerrit Terluin (Exmorra)
2e Lars Wijma (Makkum)
en Annemiek Zuidema (Exmorra)
Verliezersronde:
1e Aldert Eisma (Bolsward)
en Wendy Gaastra (Witmarsum)
2e Abe Reinsma (Makkum)
en Iris v.d. Werf (Exmorra)
Prijzen werden aangeboden door Koornstra Netten

Albert Rinia K.N.K.B. Schooljongenspartij te Makkum
De eerste zondag, 2 juni jl., kaatsen met schitterend
weer in Makkum. Op de lijst stonden in de
A-Klasse 6 partuur. De finale werd gekaatst door
de parturen met het hoogste aantal behaalde
punten. Dit waren de parturen van: Jolt Vollema
(Peins) en Hein Joostema (Berltsum) tegen Roel
Pieter de Jong (Ried) en Djurre Seerden (Franeker).
Roel Pieter en Djurre wonnen met 1/5 – 2/6. In
de B-Klasse stonden 23 parturen op de lijst. Er
werd gekaatst met een verl.ronde.
De prijswinnaars in de verl. ronde zijn:
1e Yannick Hielkema (Bitgum)
en Jan Tijtsma (Anjum)
2e Lars Wijma (Makkum)
en Ruben Brouwer (Berltsum)

3e Paul Dijkstra (Bitgummole)
en Clarck Earl Lei (Moddergat)
In de B-Klasse waren er prijzen voor parturen:
1e Remco Anema (Berltsum)
en Jan Sijtsma (Wommels)
2e Rik v.d. Gaast (Makkum)
en Albert Feenstra (Exmorra
3e Wessel v. Wier (Peins)
en Lars Onrust (Makkum)
In beide categorieën werd er spannend gekaatst.
Deze partij werd gesponsord door Rinia Schildersbedrijf te Makkum.

Federatie kaatsen in Pingjum
Op zondag 9 juni organiseerde Kaatsvereniging
Jan Reitsma in samenwerking met Federatie
Wunseradiel, Bolsward, Workum een Federatiewedstrijd Heren en Dames Vrije Formatie. Bij de
Dames helaas geen deelname, bij de Heren een
A klasse met slechts 3 partuur en B-klasse met 6
partuur. Het bleef qua weer een grijze zondag
maar de kaatsers maakten er het toch een leuke
middag van.

In de B-klasse won het partuur Igor Kuiper uit
Witmarsum en Hendrik Brandsma uit Pingjum
door in de finale met 5-2 en 6-4 het partuur
Andrys Osinga (Pingjum), Steven Nesse (Pingjum)
en Justin van Dijk (Arum) te verslaan.
In de A-klasse ging het partuur Daniel Kleiterp
(Makkum), Allard Visser (Schettens) en Hillebrand
Visser (Makkum) met de kransen en de barbecuepakketten naar huis.

Easterein op bezoek in Witmarsum
Op woensdag 5 juni werd onder een stralende
zon en met 52 deelnemers het jaarlijkse toernooi
met Easterein op de jeu de boulesbanen van De
Mouneboulers in Witmarsum gehouden. Het
weer kon niet beter en de deelnemers hadden er
zin in en om half twee werd begonnen met de
eerste van de drie te spelen rondes. In Easterein
heeft men nieuwe banen en of dit de reden was
is niet bekend maar men leek zich ook op de
banen in Witmarsum goed thuis te voelen. Dit
deed ook blijken uit de uitslag want 5 van de 11
prijzen gingen mee naar Easterein.
De volledige uitslag:
Dames
1e prijs Akke Hager

Witmarsum

2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Siep Roorda
Geeske Vellenga
Seaske Stilma
Geeske Zaadstra

Witmarsum
Easterein
Easterein
Witmarsum

Heren
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Johannes Bouma
Bauke Keuning
Jappie de Boer
Enno Bruinsma
Sikko Scheltema

Witmarsum
Witmarsum
Witmarsum
Easterein
Easterein

De poedelprijs ging ook naar Easterein en was
voor Aagje Schaafsma. Al met al weer een
geslaagd toernooi en zeker wordt dit toernooi
volgend jaar weer gehouden.

HUISMAN DAK & ZINKWERKEN
LEDENPARTIJ
De KV Makkum organiseert
op zondag 16 juni een Ledenpartij
met verl.r. voor Heren, Dames,
Schooljeugd, Pupillen en Welpen.
Aanvang alle categorieën: 11.00 uur
Prijzen: Eretekens en waardebonnen,
aangeboden door:
Huisman Dak & Zinkwerken.
Loting zaterdag 15/6 in de kantine.
Jeugd: 19.00 uur.
Senioren: 20.00 uur.
Opgave: Bij het secretariaat
0515-231377 of in de kantine.

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren
4 halen 3 betalen
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PSV de Halsbânruters
Sneek 6 tot 9 juni
Annemarie Wietsma kwam met Zyra HB uit in
de klasse L2. In de 1e proef reed zij een winstpunt met 187 punten en in de 2e proef won zij de
2e prijs met 189 punten ook goed voor 1 winstpunt
Ook Hilde Boersma kwam in de klasse L2 uit
met Nynou fan e Beyemastate. Op donderdag
reed zij een winstpunt met 183 punten. Op de
vrijdag ging het beter en werd de 1e prijs
gewonnen met 200 punten goed voor 2 winstpunten. Hilde heeft nu haar punten bij elkaar op
uit te mogen komen in de klasse M1.
Ook Bobbie IJdema kwam in de klasse L2 aan
de start met Up to date’s Celina. In de 1e proef
won zij de 4e prijs met 186 punten 1 winstpunt.
Met Dimanche Luciene kwam zij uit in de klasse
M1. In de 1e proef reed zij een winstpunt met
182 punten ook in de 2e proef een winstpunt met
180 punten. Met Caramba kwam Bobbie uit in
de klasse Z1.In de 1e proef won zij de 3e prijs
met 213 punten en in de 2e proef de 1e prijs met
225 punten. Samen goed voor 3 winstpunten.
Bunschoten 8 juni
Hier werden de militarie kampioenschappen
gehouden voor dressuurruiters. Anna Goinga
kwam met Whisper aan de start in de klasse Z1.
Zij werd kampioen in de klasse M/Z met 213 en
206 punten. Een knappe prestatie!!!

Adverteer 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: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur,
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst,
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst
tot  250.- email: belboei@makkum.nl
TE KOOP

Fietszitje van Bobike voor achterop de fiets.
Inclusief dubbele bevestiging, zodat het zitje
makkelijk van de ene op de andere fiets te zetten
is. Met driepuntsgordel en voetsteuntjes. Ziet er
netjes uit. € 35,- tel.06-22458906
Aluminium bak met kogelaftapkraan, bak staat
op een onderstel met pootjes maten zijn 100 x
100 x 50 inhoud is 500 liter z.g.a.n. vr pr 100
euro tel. 0641002061
GRATIS AF TE HALEN

Marynen koelkast 4 jaar oud, doet 't nog prima.
Af te halen op zaterdag 29/06. Tel: 0515-755734
VERLOREN

Ik ben een memorystick verloren in Makkum.
Als iemand hem heeft gevonden wil je hem dan
terug brengen op de Klipperstraat 21
Sleutel met sleutelhanger (ad autobedrijf) in de
buurt van het meertje bij het uitkijk torentje,
tel. 0515 23 2207 of 06 22563236

* De gezellige haven van Makkum met als publiekstrekker het mooie jacht ‘Utopia’.

Vrijdag 7/6 is mijn dochtertje haar lievelings
'spookpopje' met speen verloren aan de
Botterstraat. kleur: oranje/roze merk: Difrax.
tel. 0614940321 of afleveren De Wijting 29.

Taart van Titus

‘TULIP’ deelnemer
Superyacht Cup Palma

In totaal zijn zo’n veertig verschillende namen
ingediend. Uit deze lijst is een keuze van drie
namen gemaakt, die, voorzien van een gedegen
motivatie, aan het bisdom zijn voorgedragen. Uit
deze voordracht heeft bisschop De Korte gekozen
voor “Zalige Titus Brandsma”. Doorslaggevende
factoren voor de bisschop daarbij waren dat deze
naam het meest is aangedragen door parochianen
en daarnaast zijn grote wens om in Friesland de
naam van de Zalige Titus Brandsma aan een
nieuwe parochie te verbinden, waarbij het voor
de hand ligt om dit te doen aan het parochiegebied waar hij is geboren en zijn vroege jeugd
heeft doorgebracht.

Makkum - De bij K&M Yachtbuilders gebouwde
88 voet lange ‘TULIP’ zal één van de 19 deelnemers zijn aan de jaarlijkse Superyacht Cup
Palma, dit jaar gehouden van 19 t/m 22 juni op
Palma de Mallorca. Hoewel de ‘Tulip’ voor
K&M het grootste jacht tot nu toe is, is de
‘Tulip’ tijdens de Superyacht Cup Palma één van
de kleinere deelnemers. Maar zeker een deelnemer om rekening mee te houden, zoals op de
website van de Cup te lezen staat www.thesuperyachtcup.com. De meest spectaculaire zeiljachten
van de wereld zullen zich de komende weken
verzamelen in de haven van Palma de Mallorca.
De 5 deelnemende J-class jachten zullen op de
19e een eigen wedstrijd hebben, daarna zal er
elke dag door alle jachten gestreden worden om
de Cup. Gezien de verschillende groottes van de
deelnemers, zijn de jachten in twee groepen verdeeld om de kansen meer gelijk te maken voor
iedere deelnemer. K&M wenst de ‘Tulip’ en haar
bemanning erg veel succes en plezier tijdens de
wedstrijden!

In de prijsvraag voor de naam is een taart beloofd
aan de indiener van de uiteindelijke naam, mét
de motivatie daarbij. Aangezien “Titus Brandsma”
meer dan tien keer is ingediend, is er gekeken naar
de motivatie. De beste bleek te zijn ingediend
door mevrouw Ria van Wier uit Workum. Vrijdag
24 mei j.l. is deze taart haar overhandigd. Hieronder haar motivatie: “De naam is voor alle vier
parochies nieuw, maar toch vertrouwd. De persoon
Titus Brandsma zal heel veel mensen inspireren
en geeft een jong, levendig beeld van de parochie.
Titus Brandsma laat zien dat het uitmaakt in
welke maatschappij je leeft. Dat je je niet stil
hoeft te houden als je het ergens niet mee eens
kunt zijn. Dat je altijd op moet komen voor de
mensen die geen stem hebben en die onrecht aan
wordt gedaan. Spiritueel maar met beide voeten
op de grond. Het Titus Brandsma Museum is al
aanwezig in onze nieuwe parochie. Ik neem aan
dat de kerkgebouwen hun naam houden, maar
samen verder gaan in de Pater Titus Brandsma
parochie lijkt me een goede zaak.”

GEVONDEN

Zurich, N31, t.h.v. de bushaltes: Zwart-witte kat;
o.a. witte streep op neus, wit op bef, borst, buik
en voetjes. Foto's en info beschikbaar bij
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

Namens de werkgroep Communicatie overhandigd Henny Brouwer de gewonnen taart aan Ria
van Wier. Zoon Kees kijkt toe.
Per 1 januari 2014 gaan de parochies van De
Viersprong (Makkum, Witmarsum, Workum en
Bolsward) samen verder. Maar dan onder een
nieuwe naam. Om tot voorstellen voor de nieuwe
naam te komen, is er vanuit de Projectgroep
Samenvoeging door de werkgroep Communicatie
een prijsvraag uitgeschreven. Parochianen en
anderen konden namen indienen voor de nieuwe
parochie, maar dit moest wel worden voorzien
van een motivatie. Voor de inzender van de uiteindelijke naam was er een taart te winnen.
Tijdens de gezamenlijke Eucharistieviering van
Hemelvaart in de H. Nicolaas van Tolentijn kerk
te Witmarsum, is de nieuwe parochienaam bekend
gemaakt en luidt aldus: “Zalige Titus Brandsmaparochie”.

