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Metamorfose strand gereed   door Jetze Genee

De entree van de Holle Poarte, het strand 
van Makkum, is na een grondige renovatie 
gereed. Aannemer BAM infra heeft samen 
met onderaannemers in opdracht van de 
gemeente Súdwest-Fryslân de bestrating 
en de herinrichting verzorgd. Deze herin-
richting is onderdeel van het Masterplan 
Makkum. Het eindresultaat is een ver-
nieuwd plein tussen de Vigilante de 
Zuiderzeestate. De horeca en winkels 
hebben allen dezelfde luifels gekregen wat 
een eenduidige uitstraling geeft. Direct bij 
de entree is het parkeren heringericht en 
is naast de Vigilante een groot en ruim 
parkeerterrein aangelegd. De fietsen kunnen 
fatsoenlijk parkeren en voor de bus is een 
aparte rijstrook aangelegd. De fontein is er 
nog steeds maar loopt nu over in het 
wandelgebied van de boulevard. ‘Shared 
space’ ofwel gedeelde ruimte heet dat. 
Auto’s, voetgangers en fietsers over dezelf-
de weg. 

De grootste verandering is toch wel het plein 
tussen de gebouwen. Daar is nu een recrea-
tieve verlaging of zitkuil aangelegd met bank-
jes, pilaren, fraaie bomen en een waterloop in 
het midden vanuit de fontein. Aan de strand-
zijde wordt de zitkuil afgeschermd door gla-
zen met een strandmotief. Op de boulevard 
zelf is ook nieuwe bestrating aangebracht. 
Aan de strandzijde krijgt het opstuivend zand 
meer vrij spel waardoor een duinvorming en 
zandverstuiving een directe link maken het 
strand daarachter. 
De ondernemers aan het plein zijn over het 
algemeen tevreden. De aanloop nam wat ver-
traging maar het eindresultaat mag er zijn. De 
gemeente laat tegelijkertijd de weg en fiets-
pad naar het strand vernieuwen. De tweede 
fase van het masterplan Makkumerstrand 
betreft het verbeteren van de verbinding 
tussen dorp en strand. Net als de aanpak van 
het centrum van Makkum. Later meer over 
deze werkzaamheden. 
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Lieuwkemastraat 26

Vraagprijs 
€ 139.250,-  k.k.

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor ook klaar voor de lente?

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft
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Familieberichten Kerkdiensten
Zaterdag 30 mei
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 31 mei
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
m.m.v. Gospelkoor Signalen uit Sneek

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 11.00 uur
Peuterviering. Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E. van Halsema

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Stellingerf

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. R.B. Nijendijk-Cnossen

Makkum - De Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Fransen
m.m.v. De Koperblazers

Vrijdag 5 juni
Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Lieuwe Durksz

Zaterdag 6 juni
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Parochievoorganger

Zondag 7 juni
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. A.T. de Gorter

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: werkgemeenschap Makkum

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

Makkum - De Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. C. van Rijn
m.m.v. zanggroep “Forte”

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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
30 en 31 mei:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 juni:
Tandartspraktijk Koudum tel. 0514-522424
- 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 twee 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Na een ernstige ziekte moesten we veel te 
vroeg en veel te snel afscheid nemen van 
onze buurvrouw

Lia Jousma - Herrema
Zij was echt een mater familias.

Wij wensen buurman Jan, de kinderen en 
de kleinkinderen veel sterkte met dit grote 
verlies.

De buren van het Pastorijelân:
John en Heleen van Eeten
Henk en Cobie Emmink
Cor en Wil den Engelsen
Jules en Wilma Post
Petca en Cris Tassebajof
Pierre en Hanneke Verwegen

Wons, 11 mei 2015

In nij begjin

Tankber en bliid binne wy 
mei de berte fan ús jonkje

Jorrit
Berne op 12 maaie 2015

4100 gram en 51 sm

Klaas en Marchje van Malsen-Haanstra
Jurre   

Dorpsweg 15, 8755 JH Skuzum
Till. 06-13899853 / 06-21535039

Zaterdag 6 juni 
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 6 juni aanstaande haalt muziek-
vereniging Hallelujah het oud papier op. Voor 
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart 
komen de leden van de muziekvereniging 
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg 
op te halen. We vragen dan wel om het papier 
op zaterdagmorgen op tijd neer te zetten en 
goed te verpakken: in een stevige doos of 
pakket en zonder plastic(zak), hout of ander 
afval. Voor de straten ten Noorden van de 2e 
melkvaart (dus vanaf it String, de Jister en de 
Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat ieder-
een de mogelijkheid heeft om het oud papier 
zelf in de container te brengen of de buren 
kan vragen om het oud papier mee te nemen. 
Om het gemakkelijker te maken zal één con-
tainer geplaatst worden in de Botterstraat ter 
hoogte van it Hof. Veel inwoners brengen nu 
al zelf hun oud papier naar de containers in de 
Klipperstraat of Botterstraat. Wij willen ieder-
een die hiertoe in staat is aanmoedigen dit 
ook te doen. Alvast bedankt voor uw mede-
werking!
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Agenda
Donderdag 28 mei
Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 30 mei
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Zondag 31 mei
Stavoren - Theaterschip Bald’r met de voor-
stelling “Skippersbitter”, aanvang: 15.00 uur
Kaarten via: info@sudwesthoek.nl

Maandag 1 juni
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 2 juni
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 3 juni
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 4 juni
Makkum - Avondrust, kaarten maken, 
aanvang: 10.00 uur in de serre 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 5 juni
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 6 juni
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 8 juni
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in dyksicht 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 9 juni
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 10 juni
Makkum - Avondrust, open deur, Bijbelkring, 
aanvang: 10.00 uur in dyksicht

Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

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

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       

We zijn uw 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.

Zondag 7 juni as. wordt een speciale zondag 
voor de regio van de Ring Makkum. Elke 
gemeente begint ’s morgens om half 10 met 
een korte dienst. Rond 10.00 uur kunt u naar 
één van de kerkjes aan de kust. Daar wordt u 
ontvangen met koffie, thee of limonade, met 
iets lekkers erbij. 

Daarna is er een activiteit:
- in de kerk van Gaast zal Frank Belt een ver-
haal vertellen.

- in de kerk van Skuzum wordt u uitgenodigd 
om, met behulp van verkleedkleren, een 
Bijbelse voorstelling uit te beelden. Van deze 
‘levende voorstelling’ wordt een foto gemaakt.

- in Cornwerd, het geboortedorp van Obe 
Postma, kunt u kennismaken met gedichten 
van bekende Friese dichters

- in Zurich kunt u terecht om op de zeedijk 
samen te zingen, onder begeleiding van het 
regiokorps Nij Libben uit Witmarsum.

U kunt die morgen twee activiteiten bezoeken, 
naar eigen keuze. De eerste ronde begint om 
10.30 en de tweede ronde begint om 11.30 uur. 
Om 12.30 uur worden we in Witmarsum ver-
wacht, voor een korte afsluitende viering in de 
Hoekstien. Het regiokorps Nij Libben zal ons 
daarbij begeleiden en er zal van elke activiteit 
een korte impressie worden gegeven. Daarna 
sluiten we de morgen af met een gezamenlijke 
lunch. We vragen iedereen om daarvoor zelf 
brood mee te nemen, dat we dan gaan delen.

Voor deze speciale regiozondag worden in de 
kerken nog persoonlijke uitnodigingen uitge-
deeld. Maar misschien kunt u nu alvast de 
datum noteren, zodat we deze zondag met 
elkaar als regiogemeenten kunnen vieren. 

Regiozondag 7 juni 2015

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl
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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                  

We zijn er weer!!!

Vanaf nu open op: 
donderdag en vrijdag 
van 9.30 tot 18.00 uur

zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur

06-53361086

ACM is dringend op zoek 
naar “Miss Cross 2015”
Hierbij een oproep aan alle dames vanaf 18 jaar 
en ouder die graag eens willen fungeren als 
“Miss Cross” en straks als echte rondemissen 
bij de autocross op zaterdag 27 juni a.s. aan-
wezig willen zijn. ACM is op zoek naar 2 
dames die als echte “koninginnen” tijdens de 
autocross een speciale behandeling onder-
gaan en uiteraard de winnaars van elke klasse 
gaan huldigen en mee gaan rijden tijdens de 
ere rondes na elke finale. Deze dames worden 
onder leiding van Durkje Hoeksema (VanNuyen 
hoeden Makkum), Fokje Lutgendorff (Fokje’s 
Atelier) en Nynke Boonstra (Kapsalon Nynke-
Beauty) op een professionele wijze in gepaste 
kledij gestoken, gestyled en netjes in de make 
up gezet.

Dames die dit zien als een uitdaging en willen 
graag eens een dag in de belangstelling staan, 
die kunnen zich voor 6 juni a.s. aanmelden via 
info@autocrossclubmakkum.nl. Een vakbe-
kwame en deskundige jury gaan alle opgaves 
discreet beoordelen en uiteindelijk word hier-
uit een keuze gemaakt. Het “make-over team” 
heeft dan nog 2 weken de tijd om zich te 
kunnen storten op de invulling en uitwerking 
van de “Missen”. De uiteindelijke “Missen” 
worden een week voor de autocross op een 
zeer gepaste wijze gepresenteerd. Dus dames 
van Makkum e.o, ga de uitdaging aan en meld 
je snel aan. 

Autocross Club Makkum zoekt 
donateurs voor de “Club van 25”
Ter gelegenheid van de 25ste editie van de 

autocross te Makkum is het idee ontstaan om 
een “Club van  25,-“ op te richten. Een auto-
cross evenement organiseren is financieel 
gezien uiteraard een dure investering, maar 
staat altijd garant voor veel spektakel en ver-
maak. Dat de autocross nog steeds bij de 
mensen hoog in het vaandel staat, bleek na 
jaren weer eens toen er in 2014 weer eens 
een zeer succesvolle autocross in Makkum 
georganiseerd werd. 

ACM is op zoek naar mensen die de auto-
cross van Makkum een warm hart toedragen, 
voor  25,- steun je de AutocrossClubMakkum 
om vervolgens ieder jaar weer een geweldige 
autocross te kunnen organiseren. Het betreft 
een éénmalige storting die per jaar herhaald 
kan worden. Elke donateur zal een vermelding 
op de website gaan krijgen en tevens komt uw 
naam bij de ingang van het wedstrijdterrein op 
een groot bord te staan. Tevens worden alle 
donateurs uitgenodigd op ons eindejaarsfeest. 

Ter gelegenheid van ons jubileum, worden er 
T-shirts gemaakt. Elke donateur ontvangt hier-
bij een T-shirt na opgave van hun kleding 
maat. In het teken van de 25ste editie, worden 
er bovendien per 25 donateurs, die zich tot 25 
juni 2015 opgeven, 2 vrijkaartjes verloot. 
Iedereen kan donateur worden, zowel de 
inwoners van Makkum tot ver daarbuiten. 

Opgeven kan via clubvan25@autocrossclub-
makkum.nl. Na aanmelding wordt er contact 
met u gezocht met nadere informatie. 

Bestuur ACM

Nieuws van AutocrossClubMakkum

Avondvierdaagse 2015    Door Judith van Lavieren

Makkum - Aan de door gymnastiekvereniging 
DES georganiseerde Avondvierdaagse namen 
dit jaar 260 wandelaars deel. De Avondvier-
daagse verliep in een gezellige sfeer en de 
deelnemers troffen het met lekker weer.” Alles 
is goed verlopen”, aldus Geertina Bijlsma van 
DES, ”met dank aan de mensen van de VRM 
(Verkeers Regelaars Makkum) die alles in 
goede banen leidden.” Het overgrote deel van 

de deelnemers koos voor het afleggen van de 
5 kilometer. Er is de laatste jaren iets minder 
belangstelling voor het lopen van de 10 kilo-
meter. De organisatie hoopt dat volgend jaar 
weer wat meer wandelaars kiezen voor deze 
sportieve uitdaging. Recordhouder qua aantal 
keren meedoen was Jelle de Hoop. Hij liep de 
Avondvierdaagse voor de zevenendertigste 
keer!
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

Wij zijn geopend 
van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

De Makkumse Amy van Palmhoven heeft al jong 
gekozen voor het schrijven. 19 jaar en nu al 
heeft zij haar eerste boek in de boekhandel 
liggen. ‘Verkozen’ is een boek in het fantasy-
genre gericht op de doelgroep 12-18 jaar. Het 
boek is dit voorjaar uitgekomen en ligt in-
middels onder andere in de Makkumer Boek-
handel. Het boek is tevens te bestellen via 
mijn uitgever www.freemusketeers.nl. 

Afgelopen maand is Amy op tv geweest, live in 
Omroep Súdwest. ‘Dat wat ontzettend leuk 
om mee te maken!’ aldus Amy. Het promoten 
van het boek is zeer professioneel aangepakt. 
Zo gebruikt Amy de social media ingezet, via 
haar pagina: Amy van Palmhoven Official. Via 
deze pagina is al het nieuws over het boek en 
het vervolg te vinden. ‘Verkozen’ is deel één 

van een trilogie als het aan Amy ligt. Om een 
beeld te krijgen van het boek is een profes-
sionele trailer gemaakt. Met acteurs uit haar 
vriendengroep zijn diverse scenes uit het 
boek samengevat om de kijker over te halen 
om het boek te lezen. Dat is een onderschei-
dende manier om te promoten. De trailer is te 
vinden op haar facebook pagina of op 
Youtube. Er zal binnenkort ook een like, deel 
en win actie komen. Het boek zelf gaat over 
Susan die haar beste vriendin moet achter-
laten voor een bijzondere zoektocht. In een 
fantasiewereld strijden diverse sociale klassen 
met elkaar. Naast spanning, avontuur en liefde 
worden Susan en haar vrienden voorbereid 
op de echte wereld. Op haar facebook pagina 
zijn diverse enthousiaste reacties te lezen van 
lezers die nu al wachten op het vervolg. 

’Verkozen’ nieuw boek van Amy van Palmhoven door Jetze Genee

Trijnie van Boekhandel T. Coufreur in Makkum met het boek van Amy.

Makkum - In samenwerking met Judith van 
Lavieren, Salverda vertalingen, Rinia Fietsen, 
Printwurk-Iris en Ald Makkum hebben wij de 
nieuwe versie van de dorpswandeling van 
Makkum ontwikkeld. Dit full colour boekje 
beschrijft een groot aantal historische panden 
en mooie plekjes die zo kenmerkend zijn voor 

ons dorp. Naast een Nederlandse is er ook 
een Duitse versie. Het boekje kost slechts 
 2,95 en is verkrijgbaar bij boekhandel 
Coufreur, Rinia Fietsen en De Rige.

Arjen Doedel & Corina Buwalda
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De workshop was zaterdag 9 mei en georga-
niseerd door Hilly Veenje en Thea Vertommen. 
Deze dag waren er 4 deelneemsters die ken-
nis maakten met het vilten. De dames volgden 
de workshop met veel enthousiasme, met als 

resultaat een mooi werkstuk. We gaan door 
met het organiseren van workshops. Vanaf 
oktober starten we hier weer mee en ook u 
bent van harte welkom!

Succesvolle workshop Vilten in Wooncentrum Avondrust

eigen fotoeigen foto

Wie kent hem nog van vroeger? De ouderwetse 
paardentram? Zou u er nog wel eens een ritje 
mee willen maken? Bij deze heeft u de kans! 
Stal Droppinghiem uit Aalzum is in het bezit 
van zo’n prachtige tram, die wordt voortge-
trokken door twee Friese paarden.

Wooncentrum Avondrust heeft een uitstapje 
met de tram georganiseerd, maar er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. Het uitstapje 
vindt plaats op woensdag 10 juni en we ver-
trekken om 13.00 uur vanaf Avondrust. Dan 
maken we eerst een rondje en dan gaan we 

bij de Vigilante een kopje koffie drinken met 
wat lekkers. Hierna keren we weer terug naar 
Avondrust. De kosten voor het uitstapje bedra-
gen  15,00. 

Heeft u interesse om mee te gaan? Dan kunt 
u zich hiervoor opgeven vóór 1 juni, bij de 
receptie van Avondrust. Indien u vragen heeft, 
neemt u dan gerust even contact op met 
Wooncentrum Avondrust en vraagt u naar 
Mw. A. Hilhorst 0515 – 231655 (aanwezig 
maandag en donderdagmorgen, dinsdag en 
woensdag hele dag). We zien u graag tegemoet!

Rondrit met de paardentram Wooncentrum Avondrust

Kapiteins gezocht 
KARWEI Timmerdorp!!
Het terrein van scouting Burdine Makkum wordt 
in het eerste weekend van de zomervakantie 
overspoeld door piraten van 8 t/m 12 jaar. 
Deze piraten komen allemaal in Makkum aan 
zonder schip en zonder kapitein. Hier moeten 
we natuurlijk iets mee… Een piraat zonder 
schip is als Bassie zonder Adriaan of als een 
spijker zonder hamer. 

De Gemeente Súdwest-Fryslân is erg blij met 
deze uitbreiding binnen de gemeente en wil hier 
graag in mee helpen. Dit doet de gemeente 
door te zorgen voor heel veel bouwmateriaal 
en sport/cultuur activiteiten tijdens de bouw-
dagen. Deze bouwdagen duren van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. Wanneer u 2 dagen helpt tijdens 
het KARWEI Timmerdorp mag u 5 kinderen 
inschrijven. Deze kinderen zijn dan zeker van 
deelname. Let wel op! Vol = Vol

Bent u die enthousiaste kapitein die op 4 en 5 
juli de piraten komt helpen om de schepen 
waterdicht te maken? Stuur dan een mail voor 
19 juni naar:
Aggie Walsma, Buurtsportcoach
Email: a.walsma@sudwestfryslan.nl
Tel: 0515-484770 / 06-51751419

p.s Neem ook alvast een kijkje op de Facebook 
pagina van Karwei Timmerdorp Makkum!

Collecteweek 
Epilepsiefonds start 8 juni
In de week van 8 tot en met 13 juni gaan ruim 
30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te 
collecteren voor Epilepsiefonds. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, de 
organisatie van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epi-
lepsie. Zij kunnen onverwachts een epileptische 
aanval krijgen: een plotselinge, tijdelijke ver-
storing van het elektrisch evenwicht in de 
hersenen. Gelukkig hebben de meeste men-
sen met epilepsie baat bij medicijnen. Maar 
helaas blijft 30 procent last houden van aan-
vallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. Weten-
schappelijk onderzoek naar de oorzaken van 
epilepsie is daarom van groot belang. Het 
Epilepsiefonds financiert onderzoeken die 
genezing dichterbij brengen. Samen met dui-
zenden vrijwilligers zamelen we tijdens de 
collecteweek geld in voor epilepsieonder-
zoek. Naast het steunen van onderzoek, geeft 
het fonds voorlichting en hulpverlening waar-
onder aangepaste vakantiereizen voor mensen 
met epilepsie. 

Collecte
Het Epilepsiefonds helpt mensen met epilepsie 
op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven 
doen, is geld nodig. Daarom komen de collec-
tanten in de week van 8 juni voor een vrijwillige 
bijdrage aan de deur. 
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Makkum - De actie die de Bouwers op Eerste 
Kerstdag hielden voor de CliniClowns is uitge-
roepen tot meest ludieke en bijzondere actie 
in 2014 van de provincie Friesland. Een hele 
prestatie want er worden per jaar gemiddeld 
600 acties voor CliniClowns georganiseerd. 

Wat hebben de Bouwers 
precies gedaan met de Kerst?
De Bouwers maakten van de Kerstviering een 
Kerstcircus. Oudste Lieuwe Durksz slaagde 
erin om het Kerstcircus, het aandacht vragen 
voor de CliniClowns en het geboorteverhaal 
van Jezus allemaal een plaats te geven op 
Eerste Kerstdag: hij schreef een verhaal over 
een circus dat op reis moet naar Bethlehem 
voor de volkstelling en daar in een leegstaande 
herberg terecht komt. Met vertellingen, muziek 
verzorgd door de familie Katsburg en zelf 
bedachte acts van de Bouwers werd het een 
heel bijzondere Kerstviering! De opbrengst 
van de collecte was voor de CliniClowns.

Het programma werd opgestuurd naar de 
CliniClowns en de ambassadeur van Friesland, 
de heer Zandbergen, wees de Bouwers aan 
als beste van de provincie! Op 13 mei kwam 
hij naar het Kasteeltje van Makkum om de 
Bouwers daarmee te feliciteren. De Bouwers 
voerden voor hem een klein gedeelte van de 
show op en reikten hem een cheque van 190 
euro uit, het bedrag dat ze tot nu toe verdien-
den. Ook vertelden Fleur en Haye in het kort 

wat de CliniClowns doen. “CliniClowns is een 
heel goed doel, in 1992 opgericht door een 
dokter van het Emma Kinderziekenhuis. Clini-
Clowns laten zieke kinderen lachen, ontspannen 
en genieten.. Bijna 70.000 kinderen hebben 
bezoek gehad van een CliniClown in een zieken-
huis of instelling, 10.000 kinderen en hun 
familie zijn naar een concert of voorstelling 
geweest en meer dan 9000 kinderen zijn 
bezocht in kinderdagverblijven. Je wordt niet 
zomaar CliniClown, er is zelfs een Clown 
Academie. Het is heel moeilijk om met zieke 
kinderen om te gaan en ze te laten lachen, 
daarom is er een opleiding. Er zijn bijna 70 
CliniClowns. Ze hebben allemaal dezelfde 
rode neus op!”

Het werd een gezellige middag in het Kasteeltje, 
met kinderchampagne en taart, maar de actie 
is nog niet voorbij…. Oude mobieltjes en 
cartridges kunnen nog steeds ingeleverd 
worden bij Durkje Hoeksema of Dinie de 
Jong. Bovendien maken de Bouwers als 
provinciewinnaar ook nog kans op de Gouden 
Neus. U kunt ze helpen door op ze te stemmen 
via www.cliniclowns.nl/goudenneus, dit kan 
nog tot en met 2 juni. 

Op 6 juni reizen de Bouwers af naar Amersfoort 
voor de clowneske uitreiking. Voorafgaand 
krijgen ze dan een rondleiding door het 
CliniClowns College. En wie weet komen ze 
met de Gouden Neus weer terug naar Makkum.

Actie van de Bouwers voor Clini Clowns is de beste van Friesland! 
 Door Judith van Lavieren

Juni is weer de maand van het spannende 
boek in de bibliotheek.Want als er één genre 
populair is in de bibliotheek dan is het wel de 
misdaadroman. Hoe graag duiken we niet in 
de huid van van rechercheurs als Baantjer, 
Morse of Wallander? 

Ook de vakantietijd breekt weer aan om al die 
spannende boeken te lezen. En om al uw 
vragen te beantwoorden over hoe u uw huis 
veilig achter kunt laten kunt u terecht bij het 
inloop spreekuur van de wijkagent in de 
bibliotheek van Makkum op donderdag 11 juni 
vanaf 15.00 tot 18.00 uur. Natuurlijk kunt u ook 
andere vragen stellen en misschien heeft de 
wijkagent nog een ‘spannend voorval’ te melden. 
Voor de kinderen ook een mooi moment om 
even langs te komen. 

Spannende zaken; politieverhalen in boeken

Bouwen en historie hand in 
hand in Súdwest-Fryslân
Onze gemeente heeft veel historische kernen. 
Een aantal van deze historische kernen is zo 
bijzonder dat de rijksoverheid en de gemeente 
deze beschermt. Ook in uw woonplaats is de 
historische kern aangewezen als beschermd 
gezicht. Meestal is alleen de historische kern 
beschermt, maar ook de rand eromheen kan 
beschermd zijn. De bescherming geldt voor 
alle panden in het aangewezen gebied: nieuw, 
oud, wel of niet monumentaal. Ook onder de 
grond kunnen historische waarden aanwezig 
zijn, dit heet archeologie.

Heeft u plannen om een pand 
in het beschermde gezicht te (ver)bouwen?
Landelijk zijn er regels opgesteld over het 
(ver)bouwen van panden in het beschermde 
gezicht. Deze regels moeten het authentieke 
karakter van de steden en dorpen bewaren. 
Binnen de regels is nog veel mogelijk. Maar 
het kan zijn dat uw plannen niet binnen deze 
regels passen. Neem dan contact op met de 
gemeente. Samen met u gaan we bekijken 
wat de mogelijkheden zijn. Vaak zijn er ook 
verschillende subsidie- of financieringsmoge-
lijkheden. 

Meer informatie nodig?
De gemeente heeft vier brochures over bouwen 
en verbouwen uitgegeven:
- Brochure Beschermde gezichten 
 Súdwest-Fryslân
- Brochure Rijksmonumenten 
 Súdwest-Fryslân
- Brochure Gemeentelijke monumenten 
 Súdwest-Fryslân
- Brochure Archeologie Súdwest-Fryslân

U kunt de brochures downloaden via www.
sudwestfryslan.nl, afhalen bij het gemeenteloket 
in Sneek of aanvragen via telefoon 14 0515. 

Rondleiding chocoladefabriek 

en kloosterboerderij in Achlum

Op 30 mei zijn er rondleidingen door de 
chocoladefabriek en de kloosterboerderij in 
Achlum. Het begint ’s ochtends om 10 uur en 
’s middags om 14.00 uur. In verband met het 
maximum aantal deelnemers is reserveren 
noodzakelijk via de e-mail: rondleidingachlum@
gmail.com. Opgave voor 28 mei, u ontvangt 
hiervan een bevestiging. 

Het startpunt is bij de fabriek op de 
Monnikenweg nr. 20. In de fabriek worden de 
machines bekeken en wordt het verhaal ver-
teld van cacaoboon naar chocola. Na een ronde 
om de fabriek met de historie van de melk-
fabriek en verhalen, begeven we ons naar de 
kloosterboerderij. Dit rijksmonument met fraaie 
historische overblijfselen, zoals een oude melk-
kelder en tegels, kan van binnen bezichtigd 
worden. In de schuur volgt informatie over de 
verschillende soorten scharreldieren (oude 
rassen) maar ook over de nieuwe bestemming 
van de boerderij. De rondleiding duurt ruim 
twee uur. De kosten bedragen  5,00, dit is 
incl. het proeven van chocola en jam en een 
scharrelvleeshapje.
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

Yoga
NIEUW BIJ SAUNA DE LELIEHOF

Hatha-yoga voor iedereen toegankelijk, 
van beginnend, gevorderd tot zwanger. 
De lessen vinden gekleed plaats en is in 
een aparte ruimte en al het materiaal is 
aanwezig.

In de maand juni hebben wij de Yogalessen 
iedere maandag van 9:30 tot 10:45 en op 
donderdag 4 en 18 juni ook van 19:45 tot 
21:00 uur.

De yoga lessen zijn  8.50 per keer 
of 5x voor 40.00.

Informeer naar de mogelijkheden! 
0515-233020

www.leliehof.nl

ZONDAG 7 JUNI 2015
Zangdienst om 15.00 uur in de 
Doopsgezinde Kerk te Makkum

zingt een dameskoor 
o.l.v. de heer Philippus Hingst

Het koor wordt gevormd door dames
die als meisjes hebben gezongen 

in het beroemde famkeskoar ‘De Greideklanken’

Doopsgezinde Kerk,
Hoek Bleekstraat/Tuinstraat Makkum

Bibliotheek Makkum zoekt Medewerker strandbieb m/v
Voor de maanden juli en augustus, ca. 3 dagen per week

De strandbieb is in juli en augustus 7 dagen per week geopend van 11 tot 17 uur. Als medewerker strandbieb 
ontvang je de bezoekers (kinderen en volwassenen) gastvrij en zorgt voor een prettige sfeer. Je regelt het uitlenen 
en weer opruimen van de boeken. Samen met een collega voer je spel-/knutsel-/voorleesactiviteiten uit op 
woensdag- en zaterdagmiddag. Je bent een student van minimaal 18 jaar. Je kunt uitstekend zelfstandig werken. 
Je verstaat en spreekt goed Duits. Je woont in Makkum of nabije omgeving. 

Belangstelling? Stuur je sollicitatie uiterlijk 9 juni a.s. naar makkum@bibliothekenmarenfean.nl. 

Deze zomer is het weer zover: de derde editie 
van Triatlon Witmarsum. De inschrijving voor de 
triatlon is nu geopend. Op zondag 30 augustus 
wordt om 14.00 uur het startschot van de triatlon 
gegeven nabij molen ‘De Onderneming’ aan 
de Witmarsumervaart. Al ruim vijftig sportieve-
lingen hebben zich inmiddels aangemeld. 
Nieuw dit jaar is de Kidsrun. Vanaf 12.00 uur 
kunnen jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar 
rennend een deel van het parcours afleggen.

De derde editie van Triatlon Witmarsum is een 
bijzondere; voor het eerst wordt er gezwommen 
in de Witmarsumervaart. De vaart wordt deze 
maand gebaggerd en het organiserend comité 
zal in samenwerking met het Wetterskip Fryslân 
regelmatig het water controleren, zodat er 
veilig en zonder obstakels gezwommen kan 
worden. De deelnemers zullen in de vaart 500 
meter zwemmen, waarna er twintig kilometer 
gefietst wordt. Afsluitend lopen de deelnemers 
een ronde van vijf kilometer door de straten en 

het bos van Witmarsum. De finish is, net als 
voorgaande jaren, aan de voet van de Koepel-
kerk op het gezellige Kaatsplein.

Naast de individuele triatlon kent Triatlon 
Witmarsum ook weer een Team Triatlon en de 
Business Triatlon. Bij de Team Triatlon leggen 
drie deelnemers per team in estafettevorm de 
onderdelen van de triatlon af. Bedrijven kunnen 
zich zowel met individuele triatleten als met 
teams aanmelden voor de Business Triatlon, 
een sportieve en leuke manier om het bedrijf 
te promoten! Inschrijven voor de triatlon en de 
Kidsrun kan via www.triatlonwitmarsum.nl en 
is mogelijk t/m 16 augustus.

Volledig op de hoogte blijven 
van Triatlon Witmarsum? 
Kijk dan op www.triatlonwitmarsum.nl, onze 
Facebook-pagina: TriatlonWitmarsum of kijk op 
Twitter: @triatlonwmarsum.

Makkum zal deze zomer het wederom toneel 
zijn van een unieke sportwedstrijd. Op zondag 
13 september zullen pakweg veertig deel-
nemers van start gaan voor een amfibische 
driekamp op en rond het water. De amfibische 
driekamp is gebaseerd op de amfibische 
training van het Korps Mariniers en wordt ook 
ondersteund door de Stichting Dutch Marines.
Het parcours bestaat 500 meter zwemmen, 
vervolgens zal 2 km zal worden afgelegd in 
een kajak om te besluiten met ca. 7 km hard-
lopen over verschillende soorten terrein. Start 
en finish zullen bij Beach Resort Makkum zijn.

“De reacties op de editie van 2014 waren 
dusdanig positief dat er herhaling van dit eve-
nement moest komen” aldus Tom Botermans 
van Beach Resort Lifestyle en mede-organisa-
tor. "De editie van 2014 was een try-out met als 
belangrijkste doel de organisatie te oliën.

De amfibische driekamp speelt in op de groei-
ende belangstelling voor [extr! eme] duur-
sporten. De laatste decennia zijn talloze triatlons 
georganiseerd. De oorspronkelijke onderdelen 

van een triatlon zijn zwemmen, hardlopen en 
fietsen, maar in de loop der tijd zijn vele varia-
ties toegepast. Het initiatief voor een amfibische 
driekamp is echter uniek. Het idee is ca. 500 
meter te zwemmen, hoewel het traject deel-
nemen ook mogelijk maakt voor mensen die 
niet goed kunnen zwemmen. Ter plaatse is 
het water immers ondiep. Daarna volgt ca. 2 
kilometer in de kajak om tenslotte ca. zeven 
kilometer te lopen over het terrein van het 
Beach Resort Makkum. Ook aan de toe-
schouwer is gedacht. De strijd is vanaf divers 
locaties te volgen en het kruispunt van alle 
onderdelen ligt bij Beach Resort lifestyle, waar 
de deelnemers 4 keer voorbij zullen komen.

Het initiatief voor de driekamp is genomen 
door BOEM, dat staat voor Brainstormgroep 
Ontwikkeling Evenementen Makkum. BOEM is 
een onafhankelijke denktank om het toerisme 
in Makkum te promoten. Voor de fysieke uit-
voering zal een beroep worden gedaan op 
Beach Resort Lifestyle, maar organisatorisch 
is het onontbeerlijk dat ook de gemeente en 
de ondernemersverenigingen participeren.

Inschrijving Triatlon Witmarsum geopend!

Makkum wederom strijdtoneel van amfibische driekamp

eigen fotoeigen foto
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Op deze zaterdag waren op het kaatsveld 
weinig Makkumers te vinden omdat het 1ste  
elftal van VV Makkum kampioen kon worden 
in Beetgum. (en ze zijn kampioen geworden). 
Dus onze dank gaat uit naar de mensen die 
ons deze middag helpen geholpen en hier-
door de kampioensstrijd moesten missen.

Bij de welpen 10 partuur op de lijst. In de ver-
liezersronde moest behoorlijk worden bijge-
loot. Vooral voor de jeugd was dit zeer moeilijk 
te bevatten. Veelal werd gevraagd waarom moet 
ik nu met die kaatsen. In de finale stonden 
Noa en Judith tegenover Rimmert en Douwe. 
De beide dames stonden de gehele middag al 
goed te kaatsen en wonnen de finale met 5-4 
6/6. Er was een derde prijs voor Nick en Jesse 
. In de verliezersfinale ging het tussen Jurre en 
Bauke-Pieter  tegen Sydo  en Femke. Laatst-
genoemden wonnen met 2-5 4/6.

1e Noa Elzinga Bolsward, 
 Judith Cuperus Nijland
2e Rinnert Tolsma Arum
 Douwe Faber Pingjum
3e Nick Visser Witmarsum
 Jesse v.d Heide Arum

Verliezersronde:
1e Sydo Dijkstra Exmorra
 Femke Folkerts Bolsward
2e Jurre Reitsma Exmorra
 Bauke-Pieter Dijkstra Arum

Bij de Pupillenmeisjes 7 partuur op de lijst. In de 
finale stonden Gerde en Esther tegenover Lieke 
en Benthe. Gerde cs waren oppermachtig en 
wonnen met 0-5 2/6. In de verliezersfinale 
stonden Evelien en Welmoed tegenover Emma 
en Alberdine. Het was een spannende finale die 
met 5-5 6/2 werd gewonnen door Evelien cs

1e Gerde Lycklema. Nijeholt It Heidenskip
 Esther Cuperus Nijland
2e Lieke van Loon Makkum
 Benthe Miedema Workuk

Verliezersronde:
1e Evelien Boonstra bHichtum
 Welmoed Boonstra Arum

Bij de pupillenjongens stonden 11 partuur op 
de lijst. In de halve finale Dietmer en Auke 
tegen Yoram en Klaas. Yoramcs wonnen deze 
met 5-4 6/6. In de finale namen zij het op 

tegen Jari en Jurjen. Maar ook nu wonnen 
Yoram cs met 4-5 0/6.
In de verliezersronde ging de strijd tussen 
Pieter en Jildert tegen Niels en Colin. Pieter cs 
waren te sterk en wonnen met 5-1 6/6.

1e Yoram Elzinga Bolsward
 Klaas Hibma Workem
2e Jari Visser Witmarsum
 Jurjen Fokkema Harlingen
3e Dietmer Kuperus Bolsward
 Auke Aukema Bolsward

Verliezersronde:
1e Pieter den Breejen Arum
 Jildert Wybenga Arum
2e Niels Vrieswijk Bolsward
 Colin Baarda Witmarsum

Bij de schoolmeisjes 6 partuur op de lijst. De 
finale tussen Indy en Nynke tegen Eefje en 
Marianne leek in het begin eenzijdig. Maar 
Indy cs kwamen goed terug maar verloren 
uiteindelijk met 5-5 6/2. In de verliezersronde 
ging het tussen Greta en Foekje tegen Maureen 
en Trynke. Deze werd gewonnen door Greta cs 
met 5-3 6/6

1e Eefje Groen Workum
 Marianne Reitsma Pingjum
2e Indy Tuinier Makkum 
 Nynke Feenstra Exmorra

Verliezersronde:
1e Greta Veninga Witmarsum
 Foekje Nynke Terluin Exmorra

Bij de schooljongens ook 6 partuur op de lijst.
In de finale Douwe en Germ tegen Dirk Henk 
en Keimpe. Laatstgenoemden wonnen met 
1-5 4/6. In  de verliezersfinale ging het tussen 
Xander en Tsjamke tegen Jelmer en Klaas ook 
hier wonnen laatstgenoemden met 5-3 4/6

1e Dirk Henk Kuipers Arum
 Keimpe Dijkstra Pingjum
2e Douwe Lykl. Nyeholt It Heidenskip
 Germ Epema  Arum

Verliezersronde:
1e Jelmer Dijkstra Exmorra
               Klaas Westra Kimswerd.

Ten slot willen wij graag de sponsor bedanken.

Koornstra Netten Federatie jeugdpartij Kleine Welpenpartij
Onder prachtige weersomstandigheden kaatsten 
onze jongste kaats(t) ers hun eerste “echte” 
partij. Op de lijst stonden 6 parturen en ze 
kaatsten in 2 poules.

In poule A kaatsten Leon en Silva hun eerste 
partij tegen Jesper en Lieke. Ondanks het 
fantastische opslaan van Leon, hij sloeg ze 
zelfs over het perk heen, verloren ze deze 
partij met 4-5 6/6. Toen mochten Leon cs het 
opnemen tegen Femke en Thijs. Dit wonnen 
ze ruim met 5-1 6/6. Jesper en Lieke moesten 
tegen Femke en Thijs eerstgenoemden wonnen 
met 5-0 6/6.

In poule B kaatsten Dominique en Tirza tegen 
Chelsea en Anke. Ook hier goed opslag werk 
van zowel Dominique als Tirza en zij wonnen 
met 5-2 6/0. Chelsea en Anke namen het toen 
op tegen Nienke en Tijmen deze werd met 
5=2 6/6 gewonnen door Nienke cs. Als laatste 
partij Nienke cs tegen Dominique cs. Een 
spannende partij die met 5-3 6/6 werd gewon-
nen door Dominique en Tirza.

De finale met daarin Jesper en Lieke tegen 
Dominique en Tirza werd een echte thriller. 
Dominique cs namen een ruime voorsprong 
maar Jesper cs vochten goed terug en het 
werd 5-5 6/6. Met een zitbal wonnen Jesper 
en Lieke de krans. Er waren enkele jonge mei-
den die ons hebben geholpen deze partij. 
Dank jullie wel Lieke, Larissa, Anouk en Indy.

1e Jesper de Witte en Lieke Tuinier
2e Dominique Huisman en Tirza Smink

eigen fotoeigen foto

Trije yn Ien te Gaast/Ferwoude
Zaterdag 23 mei 2015 organiseerde kaats-
vereniging Trije yn Ien te Gaast/Ferwoude de 
KNKB welpenjongens A+B klasse. In verband 
met de kleine wedstrijdlijst, is er in poule ver-
band gekaatst. Nadat alle 6 parturen 3 keer 
hadden gekaatst, werd de finale gekaatst
tussen partuur 1: Redmer Wiersma en Stijn 
Vincken en partuur 2: Pieter den Breejen en 
Matthys Renema. Deze partij werd in de poule-
fase gewonnen door partuur 1, met 53 6-4. De 
finale liep anders en partuur 2: Pieter den 
Breejen en Matthys Renema wonnen van par-
tuur 1 met 5-4 6-0. Zij wonnen de kransen en 
de prachtige prijzen, die beschikbaar zijn gesteld 
door Ykema Optiek uit Bolsward. 

1e Pieter den Breejem en Matthys Renema 
2e Redmer Wiersma en Stijn Vincken 

PSV de Halsbânruters
Harich 10 mei
Ryanne Tigchelaar kwam met haar paard 
Vienna uit in de klasse M1 dressuur. In beide 
proeven won zij de 3e prijs met 180 punten 
goed voor 2 winstpunten.
Het weekend er voor kwam zij ook uit in de 
klasse M1 in Franeker en reed een winstpunt 
met 183 punten. Ryanne en Vienna hebben 
nu de punten voor de M1 bij elkaar gereden 
en mogen nu in de klasse M2 dressuur verder.
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Voetbalprogramma
Donderdag 28 mei
Makkum E2 - Workum E5 19:00

Zaterdag 30 mei
Makkum B2 - Langezwaag B1G 13:00
Makkum 4 - Lions'66 3 13:00
Makkum VR1 - Dronrijp VR2 15:00
    
Kantinedienst:
Wiebe Visser/Thilda Adema  12.00-15.00
Hyltje Bosma/Gerard Roorda  15.00-19.00 

Opgave voor de slotdag op zaterdag 6 juni
bij je leider of via: event@vvmakkum.nl

Nieuw een illy espressoapparaat type X7 
Iperespresso kleur zwart  50,- Pelgrim gas-
kookplaat op butaan type GK415rvsF met 
vonkontsteking 1 jaar oud  75,- Petroleum 
kachel Efel  75,- e.v.t met zwarte pijp.
Petroleum haardkachel Surdiac 4 jaar oud 
 150,- e.v.t met zwarte pijp. Zware H- balk 20 
cm. Lengte 5,50 mtr.  100,- Tel: 06-22071901

4 Pits buta gasstel z.g.a.n.  30,- Douche 
wandstraalkachel 1800 watt 25m,- Autohoes 
35,- Camping straalkachel nieuw in doos 10,- 
Te bereiken op mobiel: 06-36221100

Droogmolen merk brabantia. Is maar 1 keer 
gebruikt omdat hij te klein is voor ons gezin. 
radius 1.5 meter. Vraagprijs  35,- 
Tel: 06-50458963

gratis dames en heren fietsen kinderfietsen en 
onderdelen van fietsen ook erg welkom. Tel: 
0646767747      

Op het schelpenpad achter de tennisbaan; 
ziveren(heren) schakelketting. Af te halen op 
de botterstraat 32.

Voor het bezorgen van poststukken tussen 5 
en 19 juli zoek ik een bezorger. Bezorgdagen 
op dinsdag en vrijdag. Contact: 06-29775736

ALGEMEEN

GEVRAAGD

GEVONDEN

BEZORGER GEZOCHT

Zoekertje
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. 
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

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

Adverteer in de 
Makkumer Belboei



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 28 mei 2015

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
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

KV MAKKUM ORGANISEERT 
Café Restaurant Beaufort Partij

Zondag 31 mei
Aanvang: 11.00u op 'Keatslân de Seize'

Vrije formatie partij voor 2-tallen
Heren & dames klasse + verl.r.

Min. 1 KVM-lid per 2-tal

Prijzen: Dinerbonnen 
aangeboden door: Café Rest. Beaufort

Opgave via secretariaat@kv-makkum.nl 
of via opgavelijsten in de kantine. 

KV MAKKUM ORGANISEERT 
NACHTKAATSEN 

OP HET KAATSVELD

Vrijdag 5 juni. a.s. wordt deze partij gehouden.
Jeugd, Dames en Heren apart, 

bij voldoende deelname,
er wordt gekaatst met een luchtbal.

De prijzen bestaan uit waardebonnen,
aangeb. door Klussenbedrijf U. Tuinier
en Buwalda Las- en Constructiebedrijf

Aanvang: 19.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan t/m 
donderdag 4 juni 20.00 uur in de kantine,

of op
geartsjehaijtema@hotmail.com

jramels@home.nl

Kantinedienst: 
19.00 Mirjam Hoekstra – Corrie v.d. Veer

21.00 Yvonne Grobbink
23.00 Greetje Twijnstra – Stien Bosch

Zondag 10 mei jl. vond de eerste ledenpartij 
van dit kaatsseizoen plaats. Op deze heerlijke 
lentedag werd er bij de Heren in twee poules 
gekaatst van ieder drie parturen. 

In poule A won zowel het partuur van Peter 
Bootsma, Aise Gielstra en Lars Wijma als het 
partuur van Hayo Attema, Jan Ruurd Amels en 
Sjirk Rolsma beide hun eerste partij. Zodoende 
werd de onderlinge confrontatie bepalend 
voor het wel of niet bereiken van de finale. 
Hoe spannend wil je het hebben! Het werd 5/5 
– 6/4 voor Hayo cs.

In poule B werd hetzelfde scenario gevolgd, 
want het partuur met het 2-tal  Frits Hoekstra 
en Klaas Meinsma en het partuur van Emiel 
Wijma, Leo Nauta en Teake Koster stond ieder 
na één partij op 7 punten. Vervolgens hing bij 
de partij tussen deze twee parturen onderling 
ook een stand van 5/5 aan de telegraaf. De 
winst was met 6/2 voor Frits en Klaas.  

De finale ging aldus tussen het partuur van 
Hayo, Jan Ruurd en Sjirk en het partuur van 
Frits en Klaas. Niet alleen werd er gekaatst, 
maar net zo belangrijk waren de opmerkingen 
en uitroepen over en weer. Het was een partij 
met alles erop en eraan. De winst ging uitein-
delijk naar Hayo, Jan Ruurd en Sjirk, 5/3 – 6/6. 
Hayo Attema werd tot koning van deze partij 
uitgeroepen.  

De prijzen bestonden vandaag uit waarde-
bonnen aangeboden door de sponsor Familie 
Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden 
door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide sponsors 
hartelijk bedankt !

Uitslag:
1e Hayo Attema (Koning), Jan Ruurd Amels 
 en Sjirk Rolsma    
2e Frits Hoekstra en Klaas Meinsma       

Dames
Bij de dames wordt er gekaatst in een poule 
van 4 parturen, dus er kan 3 keer gekaatst 
worden. Er zijn 2 prijzen te winnen tijdens 
deze partij. Onverwachte snoekdoeken en 
ballen die nog gekeerd worden waar je het 
niet meer verwacht, maakt het een leuke partij 
om naar te kijken. Marrit Barret, Anna Bosma 
en Mieke Tilburgs winnen door in de finale 
Denise Koornstra, Amarins Postma-Altena en 
Geertina Nota te verslaan met 5-2 6-6. Marrit 
Barret is uitgeroepen tot koningin van deze 
partij, gefeliciteerd! Iedereen bedankt voor 
jullie gezellige en fanatieke deelname en tot 
de volgende keer.

Uitslag:
1e Marrit Barret (Koningin), Mieke Tilburgs 
 en Anna Bosma
2e Denise Koornstra, Amarins Postma-Altena 
 en Geertina Nota

Jeugd
Op deze mooie zonnige dag helaas weinig 
parturen. Een van de redenen is dat veel 
van onze jeugd KNKB kaatst en ten tweede 
moesten de moeders natuurlijk verwend worden 
op moederdag. Dus hadden we 6 partuur in 
een categorie. Ze kaatsten in poules.
In poule A verloren Alberdine en Wendy hun 2 
partijen. Siebren en Lenthe wonnen 1 partij en 
verloren 1 partij. Chantal en Feike wonnen  
hun beide partijen.
In poule B Verloren Clive en Elke hun beide 
partijen. Ilona en Ruben wonnen 1 en verloren 
1 partij. De winnaars waren in deze poule 
Jacob en Yrsa zij namen het dus op tegen 
Chantal en Feike. Door vooral goed opslaan 
van Jacob werd het geen spannende finale. 
Jacob cs wonnen met 0-5 6/6

Uitslag:
1e Jacob Bosma en Yrsa Dijkstra
2e Chantal de Witte en Feike Dijkstra

Op deze zonnige frisse lentedag zijn we om 
10.00u gestart met 23 partuur bij de school-
jongens afdeling. Hieronder treft u de prijs-
winnaars aan:
1e MENAAM 1: Youri de Groot, Mark Polstra, 
 Erik Minne Cats
2e EXMORRA: Christiaan Stremler, Dennis 
 Strikwerda, Pieter Jan Leijenaar
3e DRONRIJP: Tjerk Kemper , Lucas Postma, 
 Jasper Jager

Er waren 20 partuur bij de KNKB School-

jongens d.e.l. + verliezers afdeling. Hieronder 
treft u de prijswinnaars aan:
1e Jelle Cnossen, Bolsward 
 en Durk Hoogma, Baerd
2e Klaas Jan Oosterbaan, Scharnegoutum 
 en Allard van Wicheren, Berlikum
3e Wessel Hilverda, Winsum 
 en Jeroen Haarsma, Minnertsga

Alle prijswinnaars, van harte gefeliciteerd! Prijzen 
aangeboden door Schildersbedrijf Rinia te 
Makkum. Hiervoor onze hartelijke dank.

Oeds v. Dijk Ledenpartij

Albert Rinia Partij K.N.K.B. Schooljongens afdeling
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Caravan aan het Comomeer (Italië) 
Tel: 06-55772087

Voor een leuk bedrag: woning/appartement te 
Makkum of directe omgeving voor 2 serieuze 
studenten i.v.m. een halfjaarlijkse stage, vanaf 
september. Contact: y.mulder@kpnplanet.nl of 
bel 06-15343431

Witmarsum, Schoolstraat: Cypersgrijs-witte 
ex-kater. Witte snoet met grijze "halve snor" 
links op de neuspunt. Witte kin, keel, bef, 
voor- en onderkant inclusief poten. Vlekjes op 
de achterpoten.  Foto's www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

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

TE HUUR

TE HUUR GEVRAAGD

VERMIST

Zoekertje
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. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

TBE

Technisch Bedrijf Exmorra
• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

ENDERMOLOGIE: LIPOMASSAGE
Een mooi, strak en gezond Lichaam zonder chirurgische ingreep

Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Gezien in Makkum

De intocht van de avondvierdaagse wandelaars. Met vele enthousiaste deelnemers.


