
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

BURGWERD 
Trekpad 32

Vraagprijs 
€ 58.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

M a k k u m e r  B e l b o e i
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Jubileum Belboei, de distributie     door Jetze Genee

In de serie medewerkers aan de Belboei dit 
keer de focus op Albert en Meta van der Woude. 
Al jaren verzorgen zij de distributie van de 
Makkumer Belboei. Na het drukken moet de 
grote stapel van de drukker naar uw brievenbus, 
hoe gaat dat precies? Albert is op het moment 
van het interview in Utrecht en via de moderne 
kanalen telefoon en mail wordt het interview 
afgenomen. Iets wat 30 jaar geleden ondenk-
baar was. Wat ook ondenkbaar geacht werd is 
dat deze krant inmiddels in een oplage van 
4.600 stuks huis-aan-huis Wonseradeel-west 
rondgaat. Grofweg van Arum tot Parrega. Na het 
ontstaan in 1984, wat eerder behandeld is in deze 
krant, was de oplage een stuk bescheidener. 
Een advertentieblad aangevuld met nieuws en 
bedrijfsinformatie. Een groot verschil met de 
huidige tijd. Albert en Meta verzorgen de distri-
butie buiten Makkum en bevoorraden de 
bezorgsters/-ers. Vanaf 2003 is ‘depot van der 
Woude’ in actie om de stapels kranten op tijd 
rond te brengen naar de lokale bezorgers. Tot 
die tijd nam Ruurd Boonstra deze taak waar. 
Destijds kwamen de kranten vanuit Woudsend 
(toenmalige drukker) bij Ruurd en Zus Boonstra 
in de hal, waar de bezorgers-sters de kranten 
konden ophalen. Hierdoor was het soms een 
drukte van jewelste voor de deur in de Bleek-
straat. Nu komen de bezorgsters voor de wijken 
in Makkum bij Printwurk Iris de kranten afhalen. 
Alle buitenadressen (dorpen) worden door Albert 
rondgebracht. Dit rondbrengen werd vaak 
gecombineerd met een bezorgklus vanuit de 
bloemenwinkel die zij tot oktober 2011 runden. 

Als voormalig LC - krantenfietser weet ik dat de 
distributie niet altijd gesmeerd verloopt. Een 
ochtendkrant na de koffie afgeven wordt niet 
door iedereen op prijs gesteld. Nu is de 
Makkumer Belboei een weekblad maar wel een 
blad met vaste tijden. Zo heeft hebben de 
Makkumers het nieuws het eerst en iets later 
volgen de buitenadressen. Afhankelijk van de 
rijdroute wijzigt dit wel eens en dat geeft direct 
lichte paniek onder de uiterst trouwe bezorgsters-

ers. Een anekdote ‘Een aantal jaar terug hadden 
we voor de dorpen Arum, Witmarsum en 
Schettens te weinig kranten. Het is in dat soort 
gevallen aan ons wie wel en wie niet een stapel 
kranten krijgt. Met een duidelijke uitleg kon het 
zo zijn dat de bewoners gelukkig de krant met 
elkaar wilden delen’. Een ander mooi verhaal: 
‘In 2005 viel er op woensdag 2 maart een 
geweldige hoop sneeuw. De enige krant die 
toen op die woensdag werd bezorgd was de 
Makkumer Belboei. Het heeft bijna de hele dag 
gekost om de krant in de dorpen te krijgen’. 
Maar het is gelukt en daar is de afdeling distri-
butie meer dan trots op! 

Naast huis aan huis zijn er voldoende losse 
exemplaren in diverse winkels en in de zomer-
maanden tevens op de balies van bedrijven in 
de toeristische sector zoals het VVV, hotels en 
watersport bedrijven verkrijgbaar. Al met al bij-
zonder dat de krant voor zo’n groot gebied, gratis 
geschreven, gedrukt en rondgebracht kan wor-
den. Naast de distributie verzorgt Albert ook de 
website: www.makkumerbelboei.nl. Een goed 
gelezen website met natuurlijk alle artikelen uit 
de Belboei maar ook het uitgebreide archief en 
aardige weetjes. Daarnaast tevens de informatie 
en tarieven voor het toevoegen van een folder 
in de weekkrant. Naast de distributie een leuke 
taak. ‘Veel contact met de ondernemers en gezien 
de prijs vaak prettig verraste reacties over de 
mogelijkheden’. In totaal komen Albert en Meta 
wekelijks in 18 dorpen. Daarmee zijn zij een 
specialist in regionaal reilen en zeilen. Bij ieder-
een een praatje zit er niet in, de krant moet in 
principe wel op een dag rondgebracht zijn. Onder 
het colofon van deze krant staat A. v.d. Woude 
met nummer en emailadres genoemd. Op de 
vraag of de mailbox iedere week vol zit kan Albert 
gelukkig aangeven dat het aantal klachten erg 
meevalt. Als ik terug denkt aan mijn LC bezorg-
tijd is een betaald abonnement blijkbaar wezen-
lijk anders. Bij een gemiste brievenbus was ik 
snel gevonden! Dan is zo’n gratis krant toch 
een stuk mooier dan een abonnement.

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Weekspecial

Gegrilde kogelbiefstuk
met pepersaus

(geserveerd met friet en sla)

€ 14,50
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Familieberichten Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Piaam – Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E. Ek Brummen
Organist: K Reitsma – Zijlstra

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9,30 uur
Voorganger: Br. T Pikker

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. M.R. Veen

Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKNkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ouderling Ria Poepjes

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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.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: 
Tandartspraktijk De Witte Heren 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

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
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: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Als het leven niet meer gaat zoals je had gehoopt,
als je zoveel wordt ontnomen.
Als je moet toelaten dat een ander je verzorgt,
en het leven niet meer echt jouw leven is.
Dan komt de  jd dat je er in berust,
dat het einde gekomen is.

In haar eigen vertrouwde omgeving is overleden, 
onze lieve zus, schoonzus en tante

Elisabeth Bootsma
Be   e

* 23 oktober 1942  9 mei 2014
   Makkum    Makkum

Namens de familie: Y  e van der Wal-Bootsma

U kunt met ons afscheid nemen van Be   e 
op donderdag 15 mei om 13.30 uur in de 
‘Van Doniakerk’ aan de Kerkeburen te Makkum.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.

Vanaf 13.15 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.

Corresponden  eadres: Amsteldiepstraat 37,
 1779 BP Den Oever

Een stoel blijft leeg,
een stem blijft zwijgen.
Maar in het hart
zullen herinneringen voor altijd blijven.

Rust zacht

Tante Bettie
Klaas
Ekerina & Seakle

Dag lieve tante Bettie
 

Bert en Mirjam en kinderen
Nico

Wij willen iedereen bedanken

Voor alle lieve woorden en attenties, 
die we gekregen hebben bij ons afscheid, 
als beheerders van K.C. Het Anker.    
Het was geweldig!!
              

Tjeerd en Hieke Adema

Wist u dat...
* In de week van 23 mei wordt er bij de O.B.S. 
 weer kleding ingezameld voor Het Leger 
 des Heils! Kleding kan gebracht worden 
 vanaf maandag 19 mei.

* Er vanavond 14 mei inschrijving avondvier-
 daagse is van 19.00 tot 20.00 uur bij het 
 MFC spothal in Makkum

* Er vandaag, 's middags nog een papier-
 container van OBS De Iepen Stee in de 
 Klipperstraat staat.
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Op donderdag 3 juli zal de grootste tweemast-
schoener ter wereld, de Wylde Swan, op opzien-
barende wijze Harlingen binnenvaren tijdens de 
Parade of Sail. De Wylde Swan is een geduchte 
tegenstander in de Tall Ships Races tegen de 
grootste zeilschepen ter wereld. In 2011 was 
zij winnaar van de hele wedstrijdserie én werd 
ook de trophee for Friendship & Understanding 
toegekend aan de bemanning en trainees.

De roots van de Wylde Swan liggen in Harlingen. 
In1906 lag de tjalk van de grootmoeder van 
eigenaresse Hinke de Vries daar reeds. Meer 
dan honderd jaar komen we terug op dezelfde 
plaats tijdens dit grootste havenspektakel. 
Maar het echte werk gebeurt vanzelfsprekend 
op zee. Samen met 34 jongeren gaat de be-
manning van de Wylde Swan de eer verdedigen 

in de zeilwedstrijd naar Frederikstad. De Wylde 
Swan heeft afgelopen winter meer dan 13.000 
meilen gemaakt tijdens oversteken over de 
Atlantische oceaan met leerlingen aan boord. 
Twee weken geleden kwam kapitein Fosse 
Fortuin terug in Nederland. Er worden nu 
eerst nog verschillende andere internationale 
nautische events bezocht worden voordat 
Harlingen Sail begint. Bijvoorbeeld van 16 tot 
24 mei kunt u een kijkje nemen op de Wylde 
Swan bij Het Scheepvaartmuseum in Amster-
dam. Voor middelbare scholieren is er een 
speciaal programma. 

Kijk op Masterklas-Wyldeswan.eu. Meld je aan 
voor spectaculaire gastlessen met bekende 
wetenschappers (zoals Lieven Schreire en 
Diederik Jekel). Kom aan boord! 

De Wylde Swan aanwezig tijdens Harlingen Sail

'De onderneming', de tjalk van de grootmoeder van eigenaresse Hinke de Vries

Na een werkzame winter stop is it Makkumer 
skûtsje weer zeilklaar. Het skûtsje is afgelopen 
winter uit het water geweest en helemaal ont-
takelt enop de kop gedraaid en geschuurd en 
geschilderd. Vorig jaar hadden we al een 
nieuwe giek, mast, zwaarden en grootzeil aan-
geschaft dankzij onze sponsors en donateurs. 
En afgelopen winter hebben we nog een 
nieuw roer en een nieuwe lier gekocht. Er is 
afgelopen winter hard gewerkt door de 
bemanning en het skûtsje ziet er weer perfect 
uit. Elke vrijdagavond wordt er getraind. En de 
eerste wedstrijd is al weer gezeild. 

Langweer zoals elk jaar is de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Er deden 44 skûtsjes mee en 
van te voren wordt er geloot in welke klasse 

je start. Makkum had een pittige geloot en zat 
bij vele prominente skûtsjes in de klasse. De 
eerste wedstrijd begon met een valse start een 
beetje te gretig, geen goed begin, gelukkig 
konden we nog 7 skûtsjes inhalen. En werden 
we 14 de. Na een stevige stamppot maaltijd in 
de Drie Zwaantjes, s ’middags de tweede 
start. Dit ging iets beter en werden we 9 de. 
s ’Avonds groot feest in Langweer en de 
voetjes gingen van de vloer. Er werd s ’avonds 
bekend gemaakt dat we volgende dag in de 
grote finale aan de start konden verschijnen 
dit betekende uitslapen want de kleine finale 
start s ’morgens en de grote finale s ’middags. 
We starten niet goed maar zetten de achter-
volging in en haalden elke route een paar 
skûtsjes in, het schip liep goed. Het waaide 
stevig en de bemanning moest geconcen-
treerd zeilen om geen fouten te maken op het 
ondiep water van de Langweerder Wielen. 
Maar het ging als een tierelier en van de 23 
skûtsjes werden we tiende. 

Met een tevreden gevoel voeren we weer 
huiswaarts na een prachtig weekend met veel 
wind en zon maar met wel in ons achterhoofd 
dat er veel getraind zal moeten worden om de 
puntjes nog beter op de i te zetten. 

Makkumer skûtsje zeilt eerste wedstrijd van het seizoen

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 14 mei 2014

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                  

We beginnen en eindigen het NUT-seizoen  dit 
jaar sportief. In samenwerking met Funsport 
Makkum wordt er een eerste kennismaking 
met het windsurfen georganiseerd. In 2 uur tijd 
leer je de basis van deze leuke watersport.  
Hoe sta je op de plank, hoe haal je je zeil uit 
het water en hoe maak je gebruik van de 
wind? Leeftijd van 8 – 88 jaar. Voorwaarde is 
dat je kunt zwemmen. Maximaal 15 deelnemers 
per groep. Kinderen die niet met de vorige cursus 
mee hebben meegedaan, hebben voorrang. 
Op verzoek niet alleen voor kinderen, maar 
ook voor grote mensen. 

Datum: zondag 25 mei  
10-12 uur voor volwassenen
14-16 uur voor kinderen

Locatie: strand Makkum, 
verzamelen bij de surfschool van Funsport
O.l.v.: Jörg Bossack & Paulien Stollmeyer 
(06-81032122)

Kosten: leden  10,-/niet leden:  12, 
inclusief surfmateriaal en wetsuit

Opgeven via www.nutmakkum.nl/cursussen

Het WachtKamerOrkest uit Leeuwarden speelt 
zaterdag 17 mei om 20.00u. in de PKN Kerk in 
Wons. De oorsprong van dit orkest ligt in een 
jubileum concert gegeven ter ere van het 
35-jarig bestaan van het Frysk Jeugd Orkest 
in februari 2012. Het plezier in het samen 
muziek maken was onderwerp van gesprek 
onder de reünisten. Een aantal oud-orkestleden 
had zodanig de smaak te pakken, dat zij 
een kamerorkest op wilde richten om weer 
samen te kunnen musiceren. Dit resulteerde 

begin april 2012 in een eerste repetitiedag. 
Het repeteren vindt plaats in de wachtkamer 
van ‘PsychologenPraktijk Eewal’ te Leeuwarden, 
de verklaring voor de bijzondere naam van dit 
strijkorkest. Met de aanvulling van Nynke 
Jaarsma als dirigent, wordt het plezier om 
samen muziek te maken volledig gevoed. Op 
het programma staan bekende werken voor 
strijkorkest van o.a. Bach, Elgar en Dvorak 
alsmede de ontroerende muziek uit de film “ 
Schindler’s List”.

Op zondag 18 mei om 15.30 uur is er een 
concert in dorpshuis De Utwyk Schoolstraat 
16 te Schraard. Onder het motto Morgenrood 
voeren zangeres Netty Otter, het Alauda Kwartet 
en contrabassist Nienke Kosters muziek uit van 
Folkertsma, Bakker en De Nobel op teksten uit 
het begin van de vorige eeuw van de sociali-
stische dichters Pieter Jelles Troelstra, Dirk 
Troelstra, C.S. Adama van Scheltema en 
Salomon Bonn. Het programma duurt een uur. 

De organisatie nodigt iedereen uit die hoopt, 
of zou willen hopen, op betere tijden. Socia-
listisch hoeven de bezoekers zelf dus beslist 
niet te zijn. O kom dochs, kom do blide dei, 
dat alle minsken minsken binne... De toegang 
en de koffie zijn gratis. Het concert is mede 
mogelijk gemaakt door steun van de Provincie 
Fryslân en P.W. Janssen’s Friesche Stichting. 
De organisatie is in handen van de Stichting 
Kunst en Wetenschap.

Wegens groot succes op herhaling: 
Cursus Windsurfen zondag 25 mei 2014

WachtKamerOrkest speelt in Wons

Morgenrood

Netty Otter dhr. Bakker

eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto

De reguliere kaartverkoop van het nieuwe 
programma 2014-2015 van Theater Sneek 
gaat van start op zaterdag 24 mei. Vanaf 10.00 
uur is het mogelijk om kaarten bestellen aan 
de kassa en telefonisch. Om 21.00 uur start de 
webverkoop. Om verzekerd te zijn van de ge-
wenste kaarten is het dus aan te raden om langs 
te komen. Vanaf donderdag 15 mei is het nieuwe 
programma te zien op www.theatersneek.nl 

en op woensdag 21 mei valt bij 62750 huis-
houdens in gemeente Súdwest-Fryslân de 
nieuwe brochure van Cultuur Kwartier Sneek 
op de mat. De brochure valt niet in de bus bij 
huishoudens met een Nee/Nee sticker. Wel is 
de brochure vanaf 21 mei te downloaden vanaf 
theatersneek.nl of op te halen aan de locaties 
van Cultuur Kwartier Sneek.

Start kaartverkoop Theater Sneek



pag. 5 MAKKUMER BELBOEI - 14 mei 2014

Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-21:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag
0-17:30 
00 uur
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Op zaterdag 17 mei organiseert IVN Súdwest-
hoeke een wandelexcursie door de Workumer-
waard. De start is om 9.00 uur bij camping 
It Soal aan de Súderseeleane in Workum. 
Eindtijd circa 11.00 uur. Het natuurgebied de 
Workumerwaard is uitsluitend toegankelijk met 
een gids. Pak deze zaterdag uw kans en ga 
mee met Tsjerk Kunst. In dit gebied broeden 
kieviten, grutto’s, kokmeeuwen en visdiefjes; 
mogelijk ziet u ook het baardmannetje of de 

bontbekplevier. Daarnaast zijn er ook bijzondere 
planten te vinden. Deze excursie is een van de 
25 activiteiten die IVN Súdwesthoeke in 2014 
organiseert in het kader van het 25-jarig bestaan 
van de afdeling.

Informatie en opgave tot vrijdag 16 mei 12.00 uur, 
bij Rinnert Foekema, via tel 06 44 99 50 09. 
www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke

Makkum / Leeuwarden - Op 5 mei stonden de 
Makkumer Bluesbrothers met hun protestsong 
Wyn in de finale van Liet 2014. ’s Morgens 
maakte het gezelschap al een reis naar 
Leeuwarden voor een podiumrepetitie met 
Omrop Fryslân en ’s avonds gaven ze acte de 
presence in een volle Prinsentuin. De Makkumer 
Bluesbrothers gingen naar huis met de Ivan 
Pel Publieksprijs.

Het hele avontuur begon een tijd geleden met 
het besluit dat ze mee zouden doen. Sake 
Kuipers had geschikte muziek geschreven en 
Wiebe ging aan de slag om hier een mooie 
tekst op te maken. Aanvankelijk wou hij een 
bewerking maken van het in Makkum alom 
bekende “Knibbels fan Tryn”, afkomstig uit de 
dichtbundel van zijn vader.” It slagge net rjocht 
om de tekst oan te passen oan it liet en fan de 
knibbels van Tryn kaam ik op wyn en tocht ik: 
Ja! We meitsje in protestsong!”, aldus Wiebe. 
Uiteindelijk hebben de Makkumer Blues-
brothers met de volgende tekst meegedaan:

Makkumer Blues Brothers – Wyn 
Tekst: Wiebe Visser / Muziek: Sake Kuipers

Miljeu is belangryk, hat it altyd west
Mar oeral dy wjukken, ‘t is dochs net bêst
Giet it om ús fjild, of giet it om jild
Dogge wy it foar ús bern, 
wat giet der dan ferlern
Oeral fan dy mêsten, 
do sjochst net mear in toer
Fuort is ús lânskip, dat makket it soer
Wy bin’ gâns yn ‘e war, se gean yn ‘e Iselmar
Want dy lju bin’ liep ,.. ‘t is dêr goedkeap
Giet it om ús fjild, of giet it om jild
Dogge wy it foar ús bern, 
wat giet der dan ferlern

Wyn wyn wyn, it makket ús sa blyn blyn blyn
Wy meitsje ús boas, dit moat dochs oars
Wyn wyn wyn, it makket ús sa blyn blyn blyn
Wy ha gjin ferlet , ‘t is noch net te let
Wyn wyn wyn, it makket ús sa blyn blyn blyn
Wy meitsje ús boas, dit moat dochs oars
Wyn wyn wyn, it makket ús sa blyn blyn blyn

Wy ha der wat op fûn, set se ûnder de grûn
We boarje nei sâlt, in gat yn de wrâld

Us stront yn in sek, neat is ús te gek
Djip yn ‘e grûn, is enerzjy fûn
Komst by it fjoer, dat is lang net sa djoer
Wyn, wyn wyn , it makket ús sa blyn blyn blyn
Wy ha gjin ferlet, it is noch net te let!

De Makkumer Bluesbrothers, een band die 
zoals u misschien weet ooit ontstond vanuit 
Leugenbollepop, hadden zich fanatiek voor-
bereid op het optreden. Nadat ze het eerste 
jury-rapport goed bestudeerd hadden (“een 
mooie maar wat statische band”) kreeg ieder-
een huiswerk: “Alles út é kop leare en gjin 
tekst of musyk mear op é standers”. Er werd 
besloten om de aandacht op de tekst te richten 
en geen dansjes etcetera in te studeren. De 
zangers haalden hun gouden jasjes uit de 
kast, want ze gingen voor goud!

Door de regie van Omrop Fryslân waren er 
’s ochtends natuurlijk de nodige aanwijzingen 
gegeven. Een daarvan was: altijd doorspelen 
wat er ook gebeurt. Toen de Bluesbrothers aan 
hun optreden begonnen bleek dat de piano niet 
aangesloten was! Zoals afgesproken speelde 
iedereen door, maar de presentator greep in 
en de piano werd alsnog aangesloten. De 
spanning was toen al weggeëbd en de 
MBBers speelden de sterren van de hemel 
voor een publiek waarin zich veel Makkumers 
bevonden. Leon van der Bles mocht na afloop 
van het festival de trofee in ontvangst nemen 
maar gaf hem linea recta door aan Sake, de 
schrijver van de muziek. Ere wie ere toekomt. 
De band, die bestaat uit Wiebe Visser, Leon 
van der Bles, Aart Postma, Johannes van der 
Meulen, Sierd Henk Stellingwerf, Ette Anne 
Dijkstra, René van der Bles, Remco Kuipers, 
Herald van der Bles, Sake Kuipers, André Abma 
en Sjoerd van der Bles onder de hoede van 
manager Joop Tromp,wil iedereen bedanken 
voor zijn aanwezigheid en natuurlijk voor het 
stemmen!

Ondertussen zat mem Visser in Makkum voor 
de televisie, maar het evenement blijkt pas eind 
juni of begin juli door de Omrop uitgezonden 
te worden. Ze dacht al dat ze het gemist had 
maar heel frappant: toen ze de volgende 
ochtend de radio aanzette was het eerste 
wat ze hoorde de prijswinnende song.

Excursie Workumerwaard

Ivan Pel Publieksprijs voor de Makkumer Bluesbrothers   
 Door Judith van Lavieren

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



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 14 mei 2014

Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm 2012  €  13450,-
Opel Corsa 1,2-16v Edition,5drs 11dkm   2013  €  11940,-
VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-
Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  11240,-
Peugeot308SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima    2010  €  10945,-
Kia Picanto Comf.Pack,5drs,zwart,20dkm  2013  €   9445,-
VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-
Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm  2008  €   8690,-
Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-
Citroen C4, LPG/G3, clima,cruise,trekh  2008  €   6840,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-
Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh 2006  €   5995,-
Toyota Aygo, 5drs,zilcer,airco,38dkm    2010  €   5940,-
Renault Megane Station 1.4-16V,airco    2006  €   5640,-
Peugeot 307 XS 1.6i,clima,trekh,112dkm  2004  €   4840,-
VW Bora 1.6i,airco,cruise,leer,Navi,apk 2000  €   2695,-
VW Golf 1.6i,5drs,Cruisecontr,trekh,apk 1998  €   2245,-

Occasions vanaf € 4500,- 6 maanden Bovaggarantie!
NU ook aanhanger verhuur!

Nissan Note 1.6-16V
Zwartmetallic, Airco, radio-cd
Cpv+afst bediening
El.ramen, mistl voor
70 dkm  bj 2008
€ 8690,-

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

Agenda
Donderdag 15 mei:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen aanvang: 10.15 uur 
in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Kegelen 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Makkum – MFC Maggenheim seminar 
voor leden VVB en OVM, aanvang: 20.15 uur

Vrijdag 16 mei: 
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Zaterdag 17 mei:
Makkum – Rommelmarkt K.C. Het Anker
“Actie Kerkenwerk” van 9.30 tot 16.00 uur

Makkum – Doopsgezinde kerk
The Northern Consort
Vorstelijke muziek van Friese bodem
Aanvang: 20:30 uur

Wons – Concert van WachtKamerOrkest
in PKN Kerk aanvang: 20.00 uur

Zondag 18 mei:
Makkum – Kaatsveld De Seize, de Albert Rinia 
partij off. K.N.V.B. schooljongens partij 
aanvang: 10.00 uur

Makkum – Motorclub Makkum, Toertocht 
langs Noord Hollandse kust vertrek 10.30 uur 
vanaf parkeerterrein bij Jumbo

Schraard – Dorpshuis De Utwyk, concert 
onder het motto Morgenrood
aanvang: 15.30 uur

Maandag 19 mei:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 20 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en 
spelmiddag aanvang: 14.00 uur 
in het restaurant

Woensdag 21 mei:
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Op je blote kakkies naar 
de strandbieb Makkum
 
Makkum - Ook deze zomer is in Makkum de 
strandbibliotheek weer in bedrijf, dit jaar voor 
de achtste keer. De strandbibliotheek is te 
vinden op het strand van de Holle Poarte te 
Makkum.  Elke dag, zeven dagen in de week, 
is de strandbibliotheek geopend. Binnen staat 
een forse collectie boeken.
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Makkum – De Bestevaer 56ST ‘HannaH’ 
heeft op 8 mei een sleutelrol gespeeld bij de 
opening van de nieuwe Johan Frisosluis in 
Stavoren. Terwijl op en om het water bij de 
nieuwe sluis een theaterspektakel bezig was, 
stapte Zijne Majesteit de Koning Willem-
Alexander aan boord van de Bestevaer 56ST 
‘HannaH’. Daar werd hij welkom geheten door 
onder andere de Commissaris van de Koning 
en de Kamerheer, maar ook door Eeuwe Kooi, 
eigenaar van KM Yachtbuilders en mevrouw 
Zwart, eigenaresse van ‘HannaH’. 

Ondertussen voer Eeuwe Kooi het schip richting 
de kom voor de sluis, waar het theater in volle 
gang was. De hoofdrolspeelster overhandigde 
vanuit een sloep een symbolische sleutel aan 
de Koning. Deze gouden sleutel werd door de 
Koning vastgemaakt aan de voorschootval en 
door hem omhoog gehesen. Voor het publiek 

op de kant was de sleutel zo goed te zien, 
tussen de voorstag en de mast. Langzaam 
openden de sluisdeuren zich, en terwijl 
‘HannaH’, met op het voordek de Koning, de 
sluis in is gevaren is deze officieel geopend. 
Na het vastmaken in de sluis ging de Koning 
van boord voor activiteiten op de wal. De 
‘HannaH’ bleef nog even liggen en kon daar-
na weer huiswaarts richting Makkum.

Voor KM Yachtbuilders kwam de uitnodiging 
om deel te nemen aan dit evenement als een 
verrassing. De organisatie was op zoek naar 
een –in Nederland gebouwd- zeiljacht met een 
bijzondere uitstraling. De Bestevaer jachten 
kwamen al snel ter sprake en tijdens een werf-
bezoek is besloten om ‘HannaH’ te gebruiken 
voor de opening. Uiteraard een ‘grutsk’ (trots) 
moment voor KM Yachtbuilders om hieraan 
mee te mogen werken.

Bestevaer 56st heeft sleutelrol bij opening sluis stavoren

eigen fotoeigen foto

Wommels – De commissie Kom nei Wommels 
organiseert vrijdag 23 mei weer de jaarmarkt 
met als hoogtepunten: turndemonstraties, kids-
dance en streetdance, colorguard-shows en 
’s avond het Iepen Littenseradiel Kampioenskip 
(ILK) Aaismiten en de Friese troubadour Bruno 
Rummler. 

Jaarmarkt 11.00 – 18.00
Vrijdagmorgen 23 mei 11.00 uur start de jaar-
markt. De Terp, het sfeervolle hart van Wommels, 
is dan door de vele kramen weer een gezellig 
en kleurrijk gebeuren. Voor de kinderen zijn er 
diverse attracties. Vanaf 16.30 uur treden er 
heel veel kinderen op bij de demonstraties 
van turnclub De Tuimelaar, sportschool 
Veronique Akkermans met kids dance en 

streetdance, dit alles afgewisseld met de 
Colorguards van Euphonia.

Kampioenschap eiwerpen 19.00
Om 19.00 uur start het Iepen Littenseradiel 
Kampioenskip (ILK) Aaismiten, een spektakel 
van jewelste. Het ILK Aaismiten staat onder 
licentie van de Nederlandse Eiwerp Federatie 
(NEWF). In voorgaande jaren zijn ook de rege-
rende wereldkampioenen aan de start versche-
nen en zijn er nieuwe wereldrecords gebroken 
De winnaars van Littenseradiel mogen aan het 
Open Nederlandse Kampioenschap Eiwerpen 
in Makkum deelnemen.
Van 20.30 - 00.00 uur speelt Bruno Rummler op 
het podium van stichting Terplûden. Parkeren 
en toegang tot alle evenementen is gratis!

Braderie en ILK Aaismiten in Wommels

eigen fotoeigen foto

De uitslagen Fjoerrin 
gehouden op 27 april
5 km Dames        
1e Nynke Steigenga 22:05
2e Danique Bolt  22:25
3e Annick Gerritsma  26:53
       
5 km Heren          
1e Siep Nota         17:49
2e Klaas Kroese         18:04
3e Ewold Kooistra     18:16
 
10 km Dames       
1e Sigrid Postma      43:33
2e Regina Postma     46:31
3e Hinke Goemaat     46:38
 
10 km Heren         
1e Richard Velzen   37:52
2e Matthijs van Sheijen 39:54
3e Maarten Hofstra  40:16
 
21,1 km  Dames   
1e Simone van Dijk  1:36:30
2e Hiltje Venema    1:41:14
3e Sanne Heidinga  1:43:22
 
21,1 km Heren     
1e Klaas Willem Zwaagstra  1:26:49
2e Tjerk Bruinsma 1:28:03
3e Johan de Witte   1:32:12

Uitslagen van de Berne-Fjoerrin
Jongens 5-7 jaar:
1) Daan Jaarsma
2) Leyton Genee
3) Tigo van Dijk
 
Meisjes 5-7 jaar:
1) Sanne Pultrun
2) Noa de Boer
3) Yvanna Ruivenkamp
 
Jongens 8-10 jaar:
1) Mattijs Pultrun
2) Sven Pultrun
3) Maarten de Witte
 
Meisje 8-10 jaar:
1) Femke Yska
2) Tess Jaarsma
3) Yara de Boer
 
Jongens 11-12 jaar:
1) Niels Roorda
2) Hylke de Jong
3) Jorrit Stada
 
Meisjes 11-12 jaar:
1) Anna Seliei
2) Sinne Oostenveld
3) Femke de Jong
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Makkum 9 maaie 2014 - 10 jier Sopkafee

Nei de foltôgjen fan de Ofslútdyk yn 1932 kaam de Makkumer Waard, wêr jo no binne, foargoed droech te lizzen. Heech en leech 
wetter hiene gjien ynfloed mear. De Sudersee waard Iselmar, en geandewei kaam de rekreaasje op gong. Yn 1933 waard it 
ferklaaigebou "Strandbad Flevo" iepene en koe men der swimme yn it doe noch brakke wetter. In ferbining mei de fêste wâl wie 
der de earste jierren net. De baaigasten waarden per boat nei it strân brocht.

Net elkenien wie oertsjûge fan it nut fan dit baaien. It kostte inisjatyfnimmer dokter van der Hem de nedige oertsjûgingkrêft  om 
te ferklearjen dat swimme dochs wier hiel sûn wie en net gefaarlik. Lang duorre de wille lykwols net, want by de earste de bêste 
swiere hjerststoarm  fan 1936 spielde it hiele gebou fuort. De restanten waarden weromfûn oan de âlde zeedijk en de Makkumers 
fielden harren wer efkes de 'jutters' dy sy generaasjes dêrfoar altyd west wiene. Swimme en baaie waard populêr. Mar mei troch 
de oarloch waard der pas yn 1959 wer in baaihûs iepene. Yn 1965 kaam dêr it strânhotel "De Vigilante"en in grut oantal simmer-
húskes by. Alle gebouwen waarden mei reid dekke om't der genôch oanwêzich wie op de Makkumer Waard. Fanôf 1990 folge in 
fierdere útwreiding. Op de simmerhúskes nei waarden alle gebouwen ferfongen. Der kaam in grutte jachthaven, it villapark waard 
oanlein en as lêste útwreiding de realisaasje fan Makkum yn See.

De Suderseeapparteminten waarden boud mei ûnder winkels en ytgelegenheid . Op it plak wêr jo no sitte, kaam in pizzeria. Doe't 
dy yn 2003 sleat, woe Theo Adema der in nije bestimming foar fine. Adema woe in lokaasje wêr elke strânbesiker, fan planksiler 
oant natuer leafhawwende kuierder mei hûn elke dei foar fan alles terjochte kin. Theo en syn freondinne Rennie woene wat oars. 
Adema: "Wy woene gjin patat, gjin frikadellen en kroketten, mar inkeld bitterballen. In pizzeria, snackbar en restaurant wie der 
nammentlik al". De namme Sopkafee ûntstie dêrtroch al fluch. Fanôf de iepening biedt it ytkafee sa'n njoggen soarten sop per dei oan.

Dit jier bestiet Sopkafee Badhûs de Flevo al tsien jier en is it ûnderwilens in begryp yn Makkum en yn fiere omkriten.
Nimmen seit: "Wy gean nei Badhûs de Flevo", mar: "Wy gean nei it Sopkafee".

18 mei kruiend ijs? Dat niet maar wel voor een ieder een gratis Petitfourtje!

i.vm. 10-jarig bestaan van Sopkafee - Badhûs De Flevo

Troch rinne...troch rinne...troch rinne!!!   
Ik wol nei it skowend iis!!! Wat in eamel Sint, sitte 

wy midden yn de simmer en dan mar driuwe. “Jajajaja...... ik 
rin wol troch, wy binne der hast”. Sjappo foar de aksjes. 
Fanôf 9 Maaie 2014 oant 9 Maaie 2015 is der wol wat te 
belibjen yn het Sopkafee, ûnder oare de weardebonnen, 
freegje nei Renske en Teetske foar mear ynformaasje.

(Sint rint wat dreech, hy hat in iisklûntsje yn de broek)

10
DE FLEVODE FLEVO

"Tsjonge jonge” no hawwe hja 
wat te jaan en kost it ús neat en dochs bisto noch 

oan it "Pietten", efkes troch rinne, ja "rest my case", 
wy binne der hast. Hja hawwe yn ferbân mei it tsien 

jierrig bestean de hiele moanne maaie in "Sopkafee Petit 
Fourtje". Ek binne der it hiele jier aksjes, ûnder oare 

weardebonnen fan 10% koarting, te krijen 
by het Sopkafee.
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE ALBERT RINIA PARTIJ
Zondag 18 mei a.s. wordt deze Off. 
K.N.K.B. Schooljongens wedstrijd.

Afd. + Opstap gehouden.

De prijzen worden aangeboden door:
Schildersbedrijf Rinia

Aanvang: 10.00 uur 
op “Keatslân De Seize“

Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!

Kantinedienst:
v.a. 9.30 uur: 

Ingrid Groen, Annelies Groen
v.a. 14.00 uur: 

Dina Koopmans, Titia Rinia

Zurich - Een grote controle op de bestrijding 
van illegaal verblijf, verblijfsdocumenten, douane-
wetgeving en militair verkeer heeft vrijdagmid-
dag- en avond geleid tot zes aanhoudingen. 
De controle werd verricht door de Koninklijke 
Marechaussee, Douane en politie op het via-
duct in Zurich. Vrijdagmiddag werd een busje 
met meerdere inzittenden gecontroleerd. Bij 
een check in de achterbak van het busje werd 
een onbekende man slapend aangetroffen. 
Hij kon geen geldig verblijfsdocument over-
handigen. Hij werd aangehouden en voor nader 
onderzoek overgebracht naar het politie-
bureau.

Heling
Tijdens een controle van een personenauto 
werden vijf mannen uit Roemenië in de leeftijd 
van 21 tot en met 29 jaar aangetroffen. In de 

kofferbak van de auto lagen 2 nieuwe zoge-
noemde geprepareerde rugtassen. Ook werden 
meerdere nieuwe slippers, laarzen en schoenen 
in de auto gevonden. Allen konden op geen 
enkele manier aantonen dat de spullen ergens 
waren gekocht. Het vijftal werd aangehouden 
en in een cel ingesloten.

Tweets
Meerdere tweets met foto’s van het aangetroffen 
schoeisel via de politieaccount @polfryslan 
zorgde voor een reactie van een specifieke 
schoenenzaak. Een medewerker herkende een 
paar schoenen, dat uit één van de filialen van 
het betreffende bedrijf afkomstig moet zijn. De 
verdachten worden vandaag met behulp van 
een tolk over de diefstal en/of heling van de 
goederen gehoord. De politie stelt een nader 
onderzoek in.

Sneek - Gemeente Súdwest-Fryslân en provincie 
Fryslân tekenen binnenkort de overeenkomst 
overdracht vaarwegbeheer. Dit betekent dat het 
beheer van in totaal 118 kilometer vaarweg 
wordt overgedragen aan Provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân. Dit is een direct gevolg 
van de Waterwet, die bepaalt dat het beheer 

en onderhoud van de meeste vaarwegen 
onder de verantwoordelijkheid van provincies 
en waterschappen horen te vallen. Voordat deze 
overdracht plaatsvindt, baggert de gemeente 
de komende drie jaar 68 kilometer van deze 
vaarwegen.
Het baggerwerk wordt gefaseerd uitgevoerd: 
2014: de Witmarsummervaart (van Bolsward, 
via Schettens en Witmarsum naar Arum)
2015: omgeving Sneek (Oudvaart – van 
Sijbrandaburen, Dearsum naar Raerd e.o),
Oppenhuizen, IJlst en Heeg
2016: omgeving Workum, Koudum, Hindeloopen, 
Hemelum/Bakhuizen en Stavoren

Het baggerwerk wordt zoveel mogelijk integraal 
aangepakt. Daarbij kan gedacht worden aan 
het op verzoek uitdiepen van particuliere havens 
en vaarten.

Schettens - Hulpdiensten werden zondag-
middag opgeroepen voor een verkeersonge-
val op de Longerhouwsterdyk bij Schettens. 
Een busje was door nog onbekende oorzaak 
vanaf het viaduct het talud afgereden en in de 
sloot tot stilstand gekomen. In het busje zaten 
zes mensen, waarvan 5 kinderen. De inzittenden 

kwamen met de schrik vrij. De hulpdiensten 
werden wel in grote getale gealarmeerd. De 
brandweer uit Bolsward kwam nog wel ter 
plaatse, maar bleken niet meer nodig. Het 
ambulancepersoneel heeft kort naar de slacht-
offers gekeken, maar er bleek geen medische 
behandeling nodig.

Grote controle bij Zurich leidt tot zes aanhoudingen

Súdwest-Fryslân baggert 68 kilometer vaarweg

Busje te water in Schettens

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto



pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 14 mei 2014

De NHG nog tot 1 juli 2014 
zeer aantrekkelijk
Graag attenderen we u op het volgende: de 
huidige NHG grens van 290.000 euro wordt 
vanaf 1 juli 2014 met 25.000 euro verlaagd 
naar 265.000 euro! In de praktijk betekent 
dit dat u tot 1 juli voor een woning met een 
koopsom tot circa 273.000 euro nog NHG 
kunt krijgen. Na 1 juli is de maximale koop-
som nog maar 250.000 euro. Bij aankoop 
van een nieuwbouwwoning is de maximale 
koop-/aanneemsom inclusief meerwerk ook 
250.000 euro. 

Waarom kan NHG zo aantrekkelijk zijn? 
Stel u moet uw woning verkopen door financiële 
omstandigheden. En stel dat de opbrengst van 
de woning lager is dan de uitstaande hypo-
theek. Dan heeft u een restschuld. Wanneer u 
een hypothecaire lening heeft met NHG, kan 
die restschuld worden kwijtgescholden. Een 
hypotheek met NHG geeft uw geldverstrekker 
de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt 
terugbetaald. In ruil daarvoor ontvangt u een 
rentekorting en betaalt u minder hypotheekrente. 

Dus staat u op het punt 
een woning te kopen? 
Voorkom dan dat u de huidige NHG norm mis-
loopt en hak die knoop door! Wij rekenen graag 
voor u uit welk voordeel het u kan opleveren.

Neem voor meer informatie contact op met 
Gros financiële partners: Telefoon: 0515-232704 
E-mail: info@grosfp.nl

mail naar: belboei@makkum.nlmail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
Makkumer Belboei

Lentekuierke Pingjum 
druk bezocht
Pingjum – Het lentekuierke vanuit Pingjum 
vond woensdag 7 mei weer plaats vanuit 
Pingjum. In totaal deden er 92 wandelaars 
mee. De wandeling ging onder andere via een 
kerkenpad naar de Hanialaan die in de volks-
mond de ‘platte dyk’ wordt genoemd en zo 
langs Haniastate in noordelijke richting. Bij 
een zogenaamde bietenopslagplaats aange-
komen konden de deelnemers de omgeving 
goed in zich opnemen met de dorpen 
Kimswerd en Arum als decor. Er werd uitge-
legd hoe het zo’n duizend jaar geleden ook 
alweer zat met de Marneslenk en hoe belang-
rijk het is om een oud cultuurlandschap als dit 
te bewaren. Via de Rommerdalaan werd het 
dorp rond 20.45 uur weer bereikt.

De volgende keer (op 4 juni) is de start vanuit 
Zurich en staat er een lange kuier op het pro-
gramma.

Vriend van de Belboei
U kunt u nog steeds aanmelden als “Vriend 
van de Makkumer Belboei” per brief naar: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Antwoordnummer 4700, 8754 ZP Makkum 
of te mailen naar: belboei@makkum.nl
De afgelopen week zijn de aanmeldingen al 
binnen aan het komen via de mail en nu kunt 
u ons ook per post bereiken.  
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Voetbalprogramma
Zaterdag 17 mei
Makkum 3 - Joure SC 2 15:00
Makkum A2 - Heeg A1 12:30
Makkum C1 - SJO Oudega/HJSC C1 10:45
SJO RVC C3 - Makkum C2 10:30
Makkum D1 - Oosterlittens D1 10:45
SWZ D6 - Makkum D2 11:00
RES E3 - Makkum E1 10:15
LSC 1890 E8 - Makkum E2 8:45
Woudsend E2 - Makkum E3 10:00
Makkum F1 - SDS F1 9:55
Makkum F2 - Balk F3 9:15
Balk F4 - Makkum F3 10:30
Makkum VR1 - Zeerobben VR1 14:30
Makkum MB1 - Tzummarum MB1 19:00
Franeker SC MB2 - Makkum MB1 12:15

Nacompetitie
Sjo jong Harkema A1 - Makkum A1 11.00
Zeerobben Vr1 - Makkum Vr1 

Kantinedienst
Feike Melchers/Douwina Postma 8.15-12.00
Annelies Bootsma/Yme de Jong 12.00-15.00
Karin Bruinsma/Leo Nauta/ 15.00-19.00
Evelien Schakel 15.00-19.00

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, 
sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij: 
Beach Resort Lifestyle, 
Langezand 2c, 8754 HR Makkum. 
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Afgelopen zaterdag was er het nationale judo-
toernooi Bokaal van het Noorden te Drachten.
Ook hier waren judoka's van Judo Witmarsum 
actief en ook in Drachten lieten we van ons horen.

Rens van der Kooij (- 15 jr, - 66 kg Makkum) 
zat in een pittige poule. De eerste partij begon 
Rens wat twijfelachtig, hierdoor wist Rens geen 
grip te krijgen op de partij en ging deze verloren. 
De tweede partij ging tegen eeuwig rivaal 
Hessels, Rens begon wat afwachtend maar 
kwam goed in de partij. Met een prima over-
name Tani Otoshi wist Rens een waza ari 
(7 punten) te scoren. Goed bekeken judo lever-
de hem wederom een waza ari op wat een 
samengesteld ippon is, partij winst. De derde 
partij ging tegen de sterke Dijkstra. Ook hier 
liet Rens zien dat hij over prima judo-bloed 
beschikt. Rens liet Dijkstra niet dicht bij komen 
en de partij in volle winst naar zich toe te trekken 
door ook hier twee maal waza ari te scoren. 

Een hele goede tweede prijs was de beloning.

Manon Poelsma (- 12 jr, - 40 kg, Makkum) zat 
in een jongens poule ingedeeld. Vrij simpel 
wist Manon drie poule partijen in volle winst 
om te zetten door 3x technisch ippon te 
scoren. Manon wist een mooie heuptechniek, 
overname op een beentechniek en houd-
greep te maken. De laatste poule partij begon 
met goed aanvallend judo. Helaas liet Manon 
zich verassen en kwam zo in een houdgreep 
terecht. Zo kwam Manon met één verlies partij 
in de finale terecht. In de finale was toch het 
verschil jongen-meisje zichtbaar. Aan het 
einde van het toernooi nam Manon een goed 
'bevochten' gedeelde derde prijs mee terug 
naar Makkum.
Helaas kwamen Sinne van Loenen en Eva 
van der Kooij (ook allebei in jongens poule's) 
de poule niet door. Wel lieten ze netjes aanval-
lend judo zien.

Weer Makkumers in de prijzen judo

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
Koudum 27 april
Jinke Heslinga kwam met  Babiche uit in de 
klasse B cat. D In de 1e proef reed Jinke een 
winstpunt met 180 punten en in de 2e proef 
won zij de 4e prijs met 186 punten en een 
winstpunt.

Harich 11 mei
Annette Reitsma kwam uit in de klasse M1. 
Annette ging met de 4e prijs naar huis met 
189 punten en 1 winstpunt.

Uitslagen van de 
Waardruiters
Sonnega 3 mei Paarden:
Paardenfokvereniging De Friese Zuidzijde en 
Ooststellingwerf organiseerde 3 mei haar Open 
Fries Kampioenschap voor Jonge dressuur- en 
springpaarden. Bij manege Caprilli te Sonnega 
werd deze wedstrijd verreden, bij de 4-jarige 
dressuurpaarden reed Jacob van de Heide met 
Florance, een merrie van Jazz x Concorde x 
Ramiro Z, naar een prachtige 2e plaats. Met 
lovend jurycommentaar: Een niet heel specta-
culair lopende merrie maar wel erg correct, ze 
presenteerde zich daarnaast met correcte takt 
en regelmaat en werd erg netjes voorgesteld 
door Jacob van der Heide.

Harich 10 mei Pony’s:
Dressuur:
Klasse L1 - C/D/E: Iris Ypma met Giorgio Armani, 
2x 3e prijs met resp. 189 en 200 punten. 
Klasse Z1/Z2 – D/E: Simone Dijkstra met Lizzy, 
207 punten.
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Wiskunde, Duits, Frans, Engels, Nederlands?
Bel: 0515 725886 of 06 55944954

zaterdag 17 mei vanaf 10 uur tot 16.00 uur in 
het Bonthuispad in Makkum garage verkoop. 
bij veel interesse iedere week. o.a. curiosa 
singles oud speelgoed en nog heel veel 
andere zaken. Tel. 0515232377

Heb een waardebon gewonnen  voor een uur 
rijles bij rijschool Monique Kooistra. ter waarde 
van 42,50. Wie wil deze waardebon overnemen 
voor 15 euro. Tel. 0515232101

Een grijze fietshelm AGU, goed als nieuw, 
remblokken geschikt voor verschillende race-
fietsen, een fietsbroek, zwarte fiets schoenen 
maat 40 AGU, met een klik systeem, zonnebril 
voor het fietsen, fietswantjes, zadel, alles 
samen voor 50 euro. als iemand 1 of 2 spullen 
wil kopen dan even in overleg. tel. 06 23827550

Dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer Rommel-
markt te Cornwerd t.b.v. Dorpsbelang. 
Heeft u spulletjes voor ons, bel dan naar 
0515-232261 (Vera) of naar 0515-233204/ 
0651276305 (Hammy)

Witte Drone met go pro camera eraan, hij is 
neergestort op vrijdag 9 mei om 8:45 uur in 
een weiland nabij de Haitsmaleane / Weerster-
weg. Mocht er iemand iets gezien of de drone 
gevonden hebben neem dan contact op. Voor 
de eerlijke vinder is er een beloning.  tel. 06 
10535029

Op koningsdag is mijn zilverkleurige Batavus 
herenfiets verdwenen. Hij stond op slot bij mij 
thuis. Heeft iemand deze fiets ergens in/of 
rond Makkum gezien ? Bel dan dit nummer: 
06-47196583 b.v. dank

Zoek geraakt op De Kamp/De Jister, mijn 
mokertje. In het ijzeren blok staat de naam 
Albertus gegraveerd. Ik wil deze graag terug. 
Wie heeft deze gevonden? Beloning  10,-- 
Info: 0651611706.

GEVRAAGD

VERMIST

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

ALGEMEEN

BIJLES NODIG?

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 

Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 

 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 

maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  

Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Tijdens de herdenking van de gevallenen leest Danny Hoogeveen (rechts) het gedicht “De stille 
getuige” voor.

Bolsward - Onlangs hield de St. Maarten-
school te Bolsward een actieweek, welke 
eindigde met een grote markt op de school. 
De opbrengst van deze actieweek en paas-
markt was onder andere bestemd voor de 
Voedselbank Bolsward. Jaap van der Windt, 
voorzitter van de Voedselbank Bolsward en 
Lolke Dijkstra, vrijwilliger, waren zeer verrast 
toen zij op de St.Maartenschool een cheque 

van maar liefst 3250 euro in ontvangst konden 
nemen. Eenzelfde bedrag ging naar de actie 
voor speeltoestellen bij de school. 

Nadat alle giften uiteindelijk binnen waren 
gekomen bleek dat bijna 500 euro meer op 
de rekening van de Voedselbank Bolsward 
bijgeschreven kon worden. De uiteindelijke 
opbrengst bedroeg nl. ruim 3700 euro.  

St. Maartenschool in actie voor Voedselbank Bolsward

van links af: Jaap van der Windt, Lolke Dijkstra, Annika Bult, Jesse Burghgraef, Rients Bakker 
(de drie jarigen van die dag die de cheque mochten aanbieden en daarachter: Rienke Quarre 
en Ellen Kingma (lid van de projectgroep Natuurlijk Avontuurlijk). 

eigen fotoeigen foto


