
Open NK Eiwerpen 
zaterdag 13 juli 
in Makkum! Atelier Reijns

JFCreatief opent 
een shop-in-shop  
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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Lieuwekemastraat 1

Vraagprijs 
€ 198.500,- k.k.VERKOCHT O.V.

Brandweervrouw, iets voor jou?

Brandweer Makkum: ze bestrijden branden en ze 
proberen branden te voorkomen, onder andere 
door controles en het geven van voorlichting. 
Ook verlenen ze hulp bij ongevallen en bij 
incidenten met gevaarlijke stoffen. Ze staan 
paraat wanneer er mensen vast zitten in een lift, 
een auto op z'n kop in het water ligt of als je 
kelder volgelopen is na een fikse regenbui. 
Mensen helpen die bekneld in hun auto zitten na 
een ongeval, maar ook een kat in de boom of een 
paard in de sloot; het zijn allemaal taken van de 
brandweer. Een prettig en veilig idee dat deze 
hulpverleners in geval van nood dag en nacht 
voor je klaar staan. Op dit moment kunnen onze 
Makkumer brandweerlieden echter zelf wel wat 
hulp gebruiken. Ze zijn namelijk op zoek naar 
versterking.

Brandweerpost Makkum is op zoek naar 2 nieuwe 
vrijwilligers (mannen of vrouwen) die overdag, 
's avonds en ‘s nachts en tijdens de weekenden 

beschikbaar zijn voor het werk als vrijwillige 
brandwacht. Door uitstroom van enkele vrijwil-
ligers zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig om in 
de toekomst met voldoende vrijwilligers te kunnen 
uitrukken naar incidenten. Als vrijwilliger doe je 
het werk als brandweerman of -vrouw altijd 
naast je dagelijkse werk en/of gezinsleven. Dit 
moet dus goed te combineren zijn. Daarom is 
afstemming met je gezin en/of werkgever erg 
belangrijk. Daarnaast is het volgen van de basis-
opleiding verplicht, de kosten hiervoor worden 
door de brandweer vergoed. Ook wordt van je 
verwacht dat je deelneemt aan de oefenavonden.
Op de site van Brandweerpost Makkum, 
www.brandweermakkum.nl kun je alle functie-
eisen nalezen en een sollicitatieformulier invullen.

Wil je meer weten over het werken als vrijwilliger 
bij de brandweer Makkum, bel naar Oepke Jan 
Bijlsma (06-51395768) of Ruurd Cuperus 
(06-46727398)
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Joubert Bolsward – Praktijk 0515-572049
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

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

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 11 juli:
Gaast – Dorpsfeest met o.a. Kaatsen en fietstocht

Zaterdag 13 juli:
Gaast – Dorpsfeest met o.a. Oldtimers, roof-
vogelshow en Zeskamp

Makkum - Japie Apekop en Matroze Koos
Luisteren en kleuren, vanaf 4 jaar   
aanvang: 13.30 uur in de Strandbibliotheek

Makkum - Open NK Eiwerpen, Opgave vooraf  
www.eiwerpen.nl. Na inschrijving tot 11:30 uur 
in de tent op het Plein. Deelname mogelijk in de 
categorieën: Afstandwerpen, Trebuchet, Eistafette, 
Russische Eiroulette. Voor de kinderen tot 12 jaar 
is er doelwerpen op het schavot met inhoud. De 
leeftijd is tevens de afstand van waar geworpen 
moet worden. Prijzen in alle categorieën, familie 
uitje bij uitstek.

Makkum – Holle Poarte, Bingo in de piramide 
aanvang: 20.00 uur

Zondag 14 juli:
Gaast – Dorpsfeest met o.a. Kerkdienst 
om 10.00 uur en voetbaltoernooi

Dinsdag 16 juli: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 17 juli:
Makkum - Aadje Piraatje, een eigen schatkist 
maken, vanaf 4 jaar aanvang: 13.30 uur. 
Meedoen kost €2,--  in de Strandbibliotheek

De zee die gee  , de zee die neemt

Voor alle blijken van meeleven na het overlijden 
van

Carl Kusch
zijn we u erg dankbaar.
De verbondenheid die daaruit sprak is voor 
ons een troost. Wij hopen dat u met ons zijn 
herinnering levend houdt.

Yvonne
  Arjan en Nicole
  Sebas  aan en Wendy
  Michael
  Carl jr. en Jill
  en kleinkinderen  

Makkum, juli 2013

Beautifull you are
Our precious little girl

Forever our shining star
Dancing on top of the world

Onze liefde 
heeft een eigen gezichtje gekregen

Denycia
Aleandra Christina

Onze dochter en zusje 
is geboren op 2 juli 2013

om 5.22 uur en weegt 4020 gram.

Trotse papa en mama: 
Marcel Konst en Lea Krosendijk

Zusje van: 
Ugene, Lakysha, Quentin, Delayna

Pruikmakershoek 16, 8754 ET Makkum

Wij rusten tussen 13.00 en 16.00 uur

2004                             2013

Annie
ik hield van haar
maar wist niet hoe 
ik het zeggen zou
een man met weinig tekst, 
maar heel oprecht
eerst aan haar graf heb ik 
die ene zin gezegd
ik ben zo eenzaam, zonder jou.

Arie
kinderen en kleinkinderen
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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

Zaterdag 13 juli Open NK Eiwerpen
Vanaf 9.00 uur is de Kerkstraat  t.h.v. Achterstraat, Vermaningsteeg, Plein en Markt 
afgezet en daardoor gestremd. Verkeer wordt ontsloten via Bleekstraat en Waagsteeg. 
Wij vragen de bewoners van Markt en Plein begrip te hebben en hun auto’s na 
vrijdagavond niet meer op Markt en Plein te parkeren.         

Stichting Open NK Eiwerpen Makkum 

Open NK Eiwerpen zaterdag 13 juli in Makkum!
‘Niet kleiner maken dan het is!’    Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Aanstaand zaterdag wordt in het 
centrum van Makkum het Nederlands Kampioen-
schap Eiwerpen georganiseerd. Een evenement 
dat elk jaar groter lijkt te worden. In dit artikel 
treft u een interview aan met Jetze Genee, één 
van de mede organisatoren van het Open NK 
Eiwerpen.

In augustus 2004 heeft de jeugdkeet ‘Us stek’ het 
eiwerpen in Makkum nieuw leven in geblazen. 
’Doe’t ik in jonkje wie doe waard der ek eigoait 
hjir yn Makkum. Tegearre mei Bouke Jetze ha ik 
doe wolris in priiske wûn’ vertelt Jetze. Er werd 
toentertijd 3 keer gegooid en het aantal meters 
werd bij elkaar opgeteld. Nu telt de verste worp. 
Ook een verschil met vroeger is dat er nu vier 
verschillende disciplines zijn; eistafette, Russisch 
Ei roulette, trebuchet en het traditionele afstand 
werpen. In 2004 is ‘Us stek’ een stichting geworden 
met eigen statuten. Eén van de opdrachten van 
deze stichting is dat zij zorg dragen voor leuke 
evenementen in Makkum. Zo is de organisatie 
van het Oud en Nieuw feest sinds 2002 al in 
handen van ’Us Stek’. Afgelopen jaar is het 10 
jarig jubileum daarvan gevierd. In de beginjaren 
was er sprake van een zeer snelle organisatie van 
het Eiwerp gebeuren. Op de dag zelf werd alles 
georganiseerd, waarbij een pot kalk, lint en touw 
de belangrijkste attributen waren. 

Zo’n 4 jaar geleden kwam men tot ontdekking 
dat in Sumar het Fries kampioenschap Eiwerpen 
werd georganiseerd. Met een touringcar van Van 
der Bles, met daarin maar liefst 22 personen, 
voor het merendeel fans, ging het richting Sumar. 
Makkum kwam zag en overwon. Euforie bij alle 
aanwezigen en vanzelfsprekend ook bij de orga-

nisatoren van het Makkumer Eiwerpen. ‘It wrâld-
kampioenskip eigoaien waard al yn Ingelân orga-
niseare dus wy moasten wat oars betinke. Yn 
oktober fan datselde jier waard ik belle troch 
Jacques Hoogenboom. Hy kaam mei it idee om 
it ‘Open NK Eiwerpen’ nei Makkum ta te heljen. 
Jacques wie doe yn Sumar de chauffeur fan de 
touringcar en wie entûsjast wurden troch it hiele 
barren yn Sumar’. Vanaf die tijd is het evenement 
alleen maar groter geworden en is toen ook 
onder gebracht in een aparte stichting. Willem 
Rienstra, Simon Jaspers en Frans van Egmond 
zijn toen ook deel gaan uit maken van het stich-
tingsbestuur. Er wordt nu gewerkt met een draai-
boek en de mensen van ‘Us stek’ staan garant 
voor het mede organiseren op de dag van het 
evenement. De stichting heeft een eigen website, 
www.eiwerpen.nl en is aangesloten bij de 
Nederlandse Eiwerp Federatie. Al drie jaar ach-
tereen doet Makkum mee aan het WK Eiwerpen 
in Engeland en niet zonder succes. Dit heb u 
kunnen lezen in de Makkumer Belboei van 27 
juni jl. Helaas dit jaar geen eerste prijs voor het 
duo Hillebrand Visser en Andries Smink.

Open NK Eiwerpen in Makkum is uitgegroeid 
tot een grensoverschrijdend evenement en trekt 
mensen van buiten Makkum aan. Een evenement 
dat met name vorig jaar veel belangstelling heeft 
gekregen van de landelijke media. Aanstaande 
zaterdag gaat het weer gebeuren. De organisatoren 
van het Open NK Eiwerpen staan zaterdag weer 
garant voor veel spektakel in het centrum van 
Makkum. De aanvang is om 11.00 uur. Inschrijven 
voor dit Open NK kan op www.eiwerpen.nl 
maar ook vanaf 10.00 uur op zaterdag 13 juli. 
Sneon mar efkes derhinne soe ik sizze!!



pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 10 juli 2013

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                  

Atelier Reijns     Door Judith van Lavieren

Makkum - Lisette Harteveld-Reijns is goud en 
zilversmid. Eind januari is zij verhuisd naar 
Wûnsstelling 39 in Makkum. (Een kleine route-
beschrijving voor wie niet zo bekend is in de 
buitenwijken: bij de afslag vóór Makkum rechts-
af, dan de eerste afslag links, naar de nieuwe 
nieuwbouw en dan is het de eerste woning links) 
Lisette is nog bezig haar atelier te verbouwen, 
tot die tijd ontvangt zij de klanten in haar huis-
kamer. Iedereen kan dus nog steeds terecht voor 
reparaties van sieraden, het laten maken van een 
ontwerp door Lisette of het vermaken van oud 
goud of zilver. Ook de reparatie van horloges 
kan verzorgd worden, Atelier Reijns is een offi-
cieel Seiko reparatiepunt. Verder kan men oor-
bellen laten schieten en kan men er terecht voor 
het knopen van parels.

De liefde voor het vak is al vroeg ontstaan bij 
Lisette en werd haar in feite met de paplepel 

ingegoten. Haar ouders hadden namelijk tot 
1978 een juwelierszaak in de Kerkstraat, in het 
pand waar nu het Pareltje gevestigd is. De werk-
plaats van haar vader, die naast juwelier ook 
horlogemaker was, was een favoriete plek van 
Lisette. Heerlijk om daar de werkzaamheden van 
haar vader te observeren en alle spullen in het 
magazijn te bekijken. Lisette deed de opleiding 
in Schoonhoven en had daarna met haar toen-
malige echtgenoot jarenlang een juwelierszaak 
in Maarssen. Toen ze weer naar Makkum kwam 
ging ze bij een juwelier werken en hield in 
samenwerking met haar zus Jacqueline zittingen 
in tehuizen. Na vijf jaar, in 2007, opende ze haar 
eigen atelier.

Heeft u een reparatie of andere opdracht dan kunt 
u via de mail of telefonisch contact opnemen. 
Lisette werkt op afspraak. U kunt haar bereiken 
op 0515-851376 of mobiel: 06-23129497. 
Mailen kan via info@atelierreijns.nl. Nieuw bij 
Atelier Reijns is de parelknoopworkshop. Op zo’n 
workshop kunt u zelf een parelcollier of armband 
leren knopen. ”Heel geschikt voor een vrijgezellen-
feestje of bedrijfsuitje”, vertelt Lisette. Het is 
mogelijk op locatie, maar kan ook op de 
Wûnsstelling 39, indien gewenst kan er ook 
gezorgd worden voor een lunch. Mogelijkheden 
en prijzen staan genoemd op de site van Lisette: 
www.atelierreijns.nl

En de winnaar is……..Theo Adema!   Door Judith van Lavieren

Makkumer boulevard – Op donderdag 27 juni 
bezochten vele ouders, opa’s, oma’s en andere 
familieleden de afscheidsmusical van de St 
Martinusschool in het Anker. Ze genoten natuur-
lijk volop van de zangkunsten en het acteerwerk 
van de leerlingen van groep 7 en 8. Maar er was 
dit jaar nog een programmaonderdeel dat het 
publiek veel plezier bezorgde: een klussenveiling.
In de pauze vertelde de directeur dat men dit jaar 
nu eens niet gekozen had voor een loterij met 
prijzen, maar voor een klussenveiling. Aan de 
kinderen van groep 7 en 8 was gevraagd om met 
een groepje een klus te verzinnen. Deze klus 
moesten ze opschrijven op een A4tje. De A4tjes 
werden op de veiling stuk voor stuk voorgele-
zen, waarna geïnteresseerden op de klus konden 
bieden. In de aanbieding zaten onder andere: 
onkruid wieden, een kinderkamer opruimen, 
boodschappen doen, oppassen en auto wassen. 

Leo van der Bles, Abe Sligting, Ryan Hikkaduwage 
en Quinten Kraan hadden met z’n vieren “ramen 
wassen” opgeschreven op hun papier. Daaronder 
hadden ze genoteerd dat ze ook wel “extra veel 

ramen” wilden wassen….. Het bieden begon… 
Twee heren in de zaal, Theo Adema en Abe 
Blanksma, realiseerden zich dat zij wel “extra 
veel ramen” hadden die in aanmerking kwamen 
voor een wasbeurtje. Ze begonnen tegen elkaar 
op te bieden waardoor deze klus voor maar liefst 
80 euro geveild werd. En de winnaar was uitein-
delijk Theo Adema. En zo kwam het dat Leo, 
Abe, Ryan en Quinten zich onder grote belang-
stelling van de plaatselijke pers op woensdag 3 
juli meldden bij het Sopkafee Badhûs De Flevo. 
Zij werden door Theo van de benodigde materialen 
voorzien en gingen aan de slag. Abe Blanksma 
toonde zich een sportieve verliezer want hij 
feliciteerde Theo hartelijk met de “overwinning”. 
In no time waren de ramen schoon! Tijdens het 
werk werden de klussers door Theo regelmatig 
van een natje en een droogje en de nodige aan-
wijzingen voorzien. Dat hij zeer tevreden was 
hoorde je wel aan zijn bedankje: “Jongens echt 
100% bedankt, fantastisch!” De opbrengst van 
deze klus en alle andere geveilde klussen wordt 
gebruikt voor het mogelijk maken van muziek-
lessen op school door professional Nynke Jaarsma.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Op maandag 8, 15 en 22 juli is er geen inloopspreekuur 
van de wijkagent op het gemeentehuis van Witmarsum. 

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Geslaagden uit Makkum in de kijker     Door Judith van Lavieren

In de Makkumer Belboei deden we de afgelopen 
weken twee keer een oproep aan geslaagden om zich 
bij de redactie te melden. Aan de geslaagden die 
reageerden hebben we een vragenlijstje voorgelegd. 
Dit zijn hun antwoorden en ervaringen:

Mijn naam is: Daniëlle Kingma
Ik ben 16 jaar en geslaagd voor vmbo gt/mavo aan 
csg comenius esdoorn leeuwarden 

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Ik had economie als examenvak,dus eerst zat ik 
dinsdag in spanning of ik economie misschien 
moest overdoen,want het examen economie was 
door een stelletje rotterdammers gestolen. Het nieuws 
daarover zou om 5 uur komen, dat werd 6 uur/half 7. 
Toen kreeg ik te horen dan economie niet over 
moest,en dat ik donderdag de uitslag zou krijgen. 
Toen kreeg ik donderdag mijn uitslag, daar was ik 
natuurlijk ook zenuwachtig voor. xD

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Ik ben donderdagavond met het gezin, helaas zonder 
mijn stiefzus, uit eten geweest bij de chinees. En in 
de avond hebben we ene felles champagne open-
gemaakt om het te vieren.

Wat ga je hierna doen?
Hierna ga ik de opleiding apothekers-assistente 
doen op mbo niveau 4 in Leeuwarden.

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Nee, ik reis gewoon met auto en bus.

Mijn naam is: Leyla Abdullahi
Ik ben 53 jaar en geslaagd voor MBO Financieel 
Administratief medewerker aan ROC Friese Poort 
in Leeuwarden 

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Examens afleggen is natuurlijk altijd spannend. Ik 
had me goed voorbereid en achteraf had ik een 
goed gevoel over het afgelegde examen. 

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Dit heb ik met mijn familie gevierd

Wat ga je hierna doen? 
Nu ik het diploma op zak heb wil ik graag een baan 
waar ik de theorie in praktijk kan brengen

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Nee

Mijn naam is: Kim Mollinga
Ik ben 15 jaar en geslaagd voor zorg en welzijn op 
het Marnecollege 

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Ik was super zenuwachtig en ik heb nog nooit zo 
vaak op m’n telefoon gekeken als die dag.

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Ja.

Wat ga je hierna doen?
Friese Poort in Sneek helpende zorg en welzijn 
niveau 2

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Nee ik blijf in mijn vertrouwde dorpje.

Mijn naam is: Elisa Koornstra
Ik ben 16 jaar en geslaagd voor vmbo-gt aan het 
Marne College. 

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Erg rustig, voor mijn gevoel gingen de examens erg 
goed. Via het internet heb ik ook al een paar examens 
na kunnen kijken en zo kon ik ook ongeveer zien 
welk cijfer ik gehaald zou hebben. Deze cijfers 
waren allemaal ruim voldoende dus voor mijn 
gevoel wist ik eigenlijk al genoeg. 

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Mijn moeder heeft een BBQ georganiseerd voor 
familie & vrienden. En natuurlijk een goed stap-
avondje met m’n beste vriendin Sheryl.

Wat ga je hierna doen?
De opleiding interieurstyling op het Friesland 
College te Leeuwarden.

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Voor mijn opleiding ga ik naar Leeuwarden verhuizen.

Zo ja, wat ga je missen van Makkum?
Ik ben nu nog thuis en weet dus nog niet wat ik 
allemaal ga missen aan Makkum. Weet sowieso dat 
ik mijn thuis wel ga missen. 

Mijn naam is: Teade Kuipers
Ik ben 16 jaar en geslaagd voor de havo aan het 
Marne College. 

Hoe verliep het wachten op de uitslag?
Ik heb tot een uur of 2 gewerkt en daarna gewacht 
bij de telefoon. Het was wel vrij spannend, omdat 
ik niet écht zeker wist of ik wel geslaagd was. 

Hoe heb je gevierd dat je geslaagd was?
Ik heb niet echt gevierd dat ik geslaagd was, 
hoogstens met een bezoek aan de Belboei in de 
daaropvolgende zaterdag, als je dat “gevierd” mag 
noemen.

Wat ga je hierna doen?
Toegepaste Geografie aan het Van Hall in 
Leeuwarden.

Ga je Makkum daarvoor verlaten?
Nee.
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Wist u dat...
- Wij in de zomermaanden elke donderdag van 
 15-17 uur met koffie, thee en limonade op de 
 Dorpstuin bij Avondrust aanwezig zijn? Kom 
 eens kijken, genieten, ontmoeten of wat mee-
 werken.

- De kinderen die een schooltuintje hebben dan 
 ook samen met ons in hun tuintje bezig kunnen 
 en wat oogsten als er te oogsten valt.

- Zaterdag 13 juli voor de 3e maal in successie 
 het Open NK Eiwerpen georganiseerd wordt 
 te Makkum,
- In vijf onderdelen gestreden wordt om de titel,
- De voorzitter Andy Dunlop van de wereld-bond, 
 the World Eggthrowing Federation plaats 
 neemt in het schavot voor het doelwerpen,
- Engeland met twee teams deelneemt aan het 
 Open NK,
- Serieuze uitdagers uit Lekkerkerk naar Makkum 
 komen voor de titel en het baanrecord, (69.5 m, 
 2013 red.)
- Wij met deze dag weer een flinke cheque uit 
 kunnen schrijven aan het goede doel: 
 Sailability. Zeilen voor minder validen,
- U kunt zich opgeven via www.eiwerpen.nl of 
 zaterdag in de organisatietent op het Plein,
- Alle opbrengst van de inschrijfgelden naar het 
 goede doel gaat,
- Opgave is mogelijk tot het einde van de eerste 
 wedstrijdomloop. (11:30 uur)
- DJ KC de muzikale omlijsting verzorgd op het 
 Plein,
- Café Romano voor eigen live muziek zorgt,
- U natuurlijk een kijkje komt nemen hoe de 
 onttroonde wereldkampioenen Smink en 
 Visser sportieve revanche komen halen!
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Ten Cate
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

Indrukwekkende prestatie Chris Drost tijdens 
Handbikebattle 2013    Door Judith van Lavieren

Exmorra - Chris Drost heeft 18 juni jongstleden 
een overwinning op zichzelf behaald. Hij nam met 
het UMCG Handbike Team deel aan de Handbike-
battle 2013 in het Oostenrijkse Kaunertall. Na een 
beklimming van 5,5 uur kwam hij over de finishlijn. 
Het was enorm afzien maar Chris Drost en zijn vrouw 
Agnes, die als buddie meefietste, kijken terug op 
een prachtige ervaring.

Chris Drost werd vanuit het revalidatiecentrum in 
Groningen gevraagd of hij mee wilde doen. Men 
zocht kandidaten die meer dan 10 jaar een dwars-
laesie hebben. Chris zit in een rolstoel nadat hij 19 
jaar geleden na een val een dwarslaesie opliep. Hij 
revalideerde destijds in Groningen. Voorafgaand 
aan de wedstrijd werd hij uitgebreid medisch getest. 
Hij besprak met zijn werkgever, Autobedrijf Jaarsma 
uit Tjerkwerd, of het mogelijk zou zijn om mee te 
doen. Zijn werkgever reageerde zeer positief: natuurlijk 
moet je het doen en wij sponsoren je! Ook Albert 
Gros verklaarde zich bereid om te sponsoren. Chris 
kon van start met de voorbereidingen.

Eind maart kreeg hij zijn handbike. Chris had al wel 
een fiets. “Maar een handbike is voor mij als een 
racefiets.” In Nederland konden ze natuurlijk het 
klimmen niet oefenen, het accent kwam te liggen 
op duurtrainingen waarbij vele kilometers afgelegd 
werden. Voorafgaand aan de battle gingen ze 
samen met de 49 andere deelnemers op trainings-
week in het Kaunertall. Vijftig handbikers met hun 
vijftig buddies, fysiotherapeuten, sportmasseurs en 
mensen van de organisatie. Met zo’n 200 mensen 

zaten ze in een aangepast hotel. Er waren work-
shops, er werden veel ervaringen uitgewisseld en er 
werd stevig getraind. Dat laatste viel nog niet mee: 
het regende de hele week en er bleken ook nog wat 
technische aanpassingen nodig aan de handbike. 

Op de wedstrijddag was het echter stralend mooi 
weer en 33 graden. “De tijden waren niet belang-
rijk, het doel was dat iedereen boven moest komen” 
, zegt Chris. Het eerste deel van de beklimming 
ging redelijk. Het moeilijke stuk kwam nadat ze het 
stuwmeer gepasseerd waren. Na bocht 20 kwamen 
er nog 10 bochten met een helling van 16 procent 
in de brandende zon. De laatste bochten werden 
meter voor meter afgelegd. Paaltje, slokje, volgende 
paaltje, slokje…..Chris kán niet meer. Maar dan 
hoort hij de geluiden van de menigte bij de finish. 
Samen met Agnes en de teamcaptain die zich 
inmiddels bij hen had gevoegd komt hij over de 
finish en volgt de ontlading.
 
Alle 50 deelnemers zijn er in geslaagd de 21 km 
lange beklimming te voltooien. Chris en Agnes 
vonden allebei het contact met lotgenoten een heel 
bijzonder aspect van de reis. “Omdat we hetzelfde 
meemaken bespreek je alles heel makkelijk”. En 
het was positief om te zien wat er allemaal moge-
lijk is in de gehandicaptensport. Afgelopen week-
end hebben ze in Nederland een handbikewedstrijd 
van een ploeggenoot bezocht en Chris overweegt 
om ook wedstrijden te gaan fietsen. In elk geval 
gaat hij met Agnes op pad want door zijn handbike 
kunnen ze nu ook langere tochten samen fietsen. 
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Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

Citroen C1 1.0-12V
Séduction, Bouwjaar 2006, 

Kilometerstand: 98.348 NAP, Kleur: Zilver, Nieuwstaat
incl 6 maanden garantie

Prijs € 4250,-

Opel Agila 1.2-16V
Temptation, Bouwjaar: 2007, Kilometerstand: 70.480 NAP, 

Kleur: Zwart, Airco, Centrale deurvergrendeling
Elektrische ramen, Incl 6 maanden garantie

Prijs € 4950,-

VW Polo 1.2-12V  
Bouwjaar 2002, Kilometerstand: 132.195 NAP, 
Kleur: Blauw/groen, Airco, Stoelverwarming, 

Centrale deurvergrendeling, Elektrische ramen

Prijs € 3750,-

Gratis Airco controle en zomercheck 
van u auto bij autobedrijf kamstra

Voor elk wat wils tijdens 
dorpsfeest Gaast 
Van 12 tot 14 juli is het weer feest in Gaast. 
Tijdens het jaarlijkse dorpsfeest biedt het pro-
gramma voor elk wat wils. De tentcommissie 
heeft een gevarieerd programma samengesteld; 

Met op vrijdag 12 juli vanaf 9.30 uur de tradi-
tionele Frans Twijnstra Merke kaatspartij voor 
zowel volwassen als voor de jeugd. Om 16.00 
wordt voor de niet-kaatsers het startschot 
gegeven voor een prachtige fietstocht door de 
omgeving. Aansluitend om 18.00 uur matinee 
met de prijsuitreiking van de verschillende 
onderdelen en muziek van orkest Butterfly.           

Zaterdag 13 juli is het ‘Oldtimerdag’, die begint 
om 9.30 uur. Snelle beslissers – in het bezit van 
een oldtimer (tractor, auto oid) kunnen zich nog 
aanmelden voor deelname (bij Karin Liezenga 
06-27092800 of Hidde de Boer 06-46112462). 
Om 11.00 begint een roofvogelshow en ’s mid-
dags is er een zeskamp met spelletjes voor jong 
en oud. Zaterdagavond vanaf 22.00 uur muziek 
in de tent, ‘veroorzaakt’ door ‘Zachte berm’.                                                            

Zondag 14 juli is er in de ochtend om 10.00 een 
kerkdienst in de tent en om 12.30 uur het jaar-
lijkse voetbaltoernooi waarin verschillende voet-
balteams uit de buurt strijden om de ‘’Tsjettel’’ 
Aansluitend is er om 17.00 uur een bbq met 
disco Silver. 
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biedt zich aan voor alle stucadoorswerkzaamheden.
 

Tel.: 0515-785320 • Mob. 0614666779 • Gruthof 5H/l • 8754 GZ Makkum 

Geopend: ma t/m zat van 9.00 tot 17.00 uur

Het juiste adres voor al uw verf en afbouwartikelen

Neem ook eens een kijkje op onze webshops
voor acties en aanbiedingen

www.muurvervenshop.nl
www.sierlijstenshop.nl

www.ornamentenshop.nl

JFCreatief opent een shop-in-shop      Door Judith van Lavieren

Makkum - In het artikel over de opening van 
BlomYnien meldde ik onlangs dat door die 
opening alle winkelpanden in de Kerkstraat in 
bedrijf waren. Toch is er nu  nóg een winkel 
bijgekomen. Judith Fijnvandraat heeft in het pand 
van Feddie de Boer namelijk een zogenaamde 
shop-in-shop geopend: een handwerkwinkel met 
de naam JFCreatief in de winkel van De Boer 
Mode en Wonen aan de Kerkstraat 35 in Makkum. 

In de jaren tachtig, de hoogtijdagen van het breien, 
hadden de ouders van Judith een wolwinkel in 
Sneek. Judith vond dat een heerlijke plek. Voor 
jeugdige lezers waarschijnlijk moeilijk te geloven 
maar iedereen breide toen, zelfs op school, in de 
bus  of in een wachtkamer! Judith Fijnvandraat 
begon haar werkende leven als juf. Ze hield het 
handwerken als hobby en ergens in haar achter-
hoofd zat altijd nog dat idee van een wolwinkel.  
In 2010 begon ze met een agentschap aan huis: 
JFCreatief. Ook ging ze met garens en zelf-
gemaakte artikelen op de markt staan. Mede 
door haar geloof voelde ze dat het goed was om 
hiermee door te gaan en begon ze te zoeken naar 
mogelijkheden om uit te breiden. Die mogelijk-
heid kwam toen Feddie De Boer aangaf dat er 
ruimte in zijn pand beschikbaar was. Judith heeft 
haar prachtige materialen nu links van de ingang 
uitgestald, maar er gaat nog verbouwd worden 
en dan krijgt zij een eigen winkelruimte réchts 
van de ingang.

Nieuw in het assortiment zijn de moderne borduur-
pakketten van Riolis. Daarnaast is er een kleurrijk 
aanbod van wol, katoen en sokkenwol. Bij de 
garens is het Duitse merk G-B Wolle een nieuw-
komer van prima kwaliteit. Er zijn brei- en haak-
naalden in allerlei soorten en maten en boeken 
met brei- en haakpatronen. Bij aankoop van 
garen voor bijvoorbeeld een bolero krijgt men 
het bijbehorende patroon gratis. Aan de grote 
tafel in het midden van de winkel kan iedereen 
met een vraag even rustig plaatsnemen. Die tafel 
zal straks in de winter ook goed van pas komen 
als Judith weer van start gaat met haar cursussen 
en workshops.

Tien procent van de opbrengst van haar winkel 
schenkt Judith Fijnvandraat aan de Stichting 
Compassion. Deze stichting doet aan armoede-
bestrijding door kinderen in onder andere 
Oeganda ter plekke structureel te ondersteunen. 
De hulp wordt geboden vanuit kerken en scholen. 
Men richt zich ook op de moeders. Door hen 
goede voorlichting te geven over verzorging en 
ontwikkeling van kinderen hoopt men dat de 
zorg en kennis zich verspreidt.

JFCreatief is van dinsdag tot en met vrijdag 
geopend van 9.30 uur tot 17.30 uur en op zater-
dag van 9.30 uur tot 16.00 uur.

Opening tentoonstelling 
Visserijdagenkunst in de 
bibliotheek Door Judith van Lavieren

Makkum - Het begint een mooie traditie te wor-
den dat er tijdens de Visserijdagen een aantal 
kunstwerken van plaatselijke kunstenaars 
geveild wordt. Dit jaar hebben 23 kunstenaars 
een object beschikbaar gesteld. Elke kunstenaar 
kreeg van het bestuur van de Visserijdagen een 
stuk zeildoek. Samen met het thema ” Makkum: 
Oeral yn thus”, vormde dat het uitgangspunt. 
Wiebe Visser heette woensdag 3 juli alle belang-
stellenden hartelijk welkom in de bibliotheek 
van Makkum. Men had zich daar verzameld 
voor de officiële opening van de tentoonstelling 
van zeildoekkunst. Cultureel gezien is de kunst 
belangrijk voor de visserijdagen maar zeker ook 
financieel gezien: van de opbrengst van de veiling 
van de objecten worden de kinderactiviteiten 
tijdens de Visserijdagen betaald. Wethouder 
Stoel verrichtte de officiële opening. Door het 
wegtrekken van de Makkumer vlag onthulde hij 
het eerste kunstwerk: een zitzak van zeildoek met 
een afbeelding  van de Makkumer zeemeermin, 
gemaakt door Yvonne Visser. Daarna was er 
gelegenheid om al het werk te bewonderen.

Hoewel het thema en beginmateriaal dus voor 
alle deelnemers hetzelfde was, was het eind-
resultaat zeer divers. Waar de ene kunstenaar het 
werk voor zich laat spreken geeft Hendrik van 
der Veen bij zijn werk een uitgebreide toelich-
ting over wat het thema voor hem betekent. Ook 
Agnes Heegsma laat haar persoonlijke beleving 
van het thema een grote rol spelen en laat haar 
werk vergezeld gaan van het volgende mooie 
gedichtje:
Thus
Nei in moaie dei
Oer it weagjend wetter
En yn é stille jûn
Glydt ús boatsje seft
De haven yn

Op de tentoonstelling zijn knipoogjes naar 
deMakkumer actualiteit te vinden. Maaike Poog 
leverde “De laatste Makkumer tegel die op de 
Turfmarkt is gemaakt” en Adrie Bos schilderde 
de Wylde Swan. Kunstenares Tonny de Heer 
maakte het doek schoon om er op te kunnen 
schilderen. Zij portretteerde een oude en een 
jonge meeuw. Een ander dier dat uitgebeeld 
werd was (natuurlijk!) de vis, een werkstuk van 
Sandra Visser. Weer anderen hielden het niet bij 
schoonmaken maar zetten rigoreus de schaar in 
het doek. Ook dat leverde weer  mooie resultaten 
op , bijvoorbeeld bij de zeemeermin van Blijvend 
Bloemwerk of  bij de hoed van Van Nuyen. De 
Makkumer zeemeermin duikt verder nog op in 
het kleine maar fijne werk van Lesanka Honigh 
en in de kruising die Jacqueline Poel maakte van 
de Friese en Makkumer vlag.

Verrassend om te zien hoe verschillend de deel-
nemers de opdracht uitgewerkt hadden. In dit 
artikel zijn lang niet alle kunstwerken beschreven: 
op naar de bibliotheek dus. Misschien alleen om 
te genieten van al het fraais, misschien ook wel 
om te bepalen waar u straks tijdens de veiling op 
de Visserijdagen een bod op uit gaat brengen.
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We hebben vandaag prachtig mooi kaatsweer 
gehad in Makkum, de zon scheen (voor de ver-
andering) volop. In beide categorieën werd er 
vandaag spannend gekaatst. 

Uitslag 30+ klasse:
1e Eric Zittema, Hayo Attema en Jacob Kamstra
2e Jan Ruurd Amels, Piter Genee 
 en Jelle Jan Bouma
3e Sietse Hibma, Edwin Koopstra 
 en Ype Smink

Verliezersronde 30+ klasse:
1e Nanning Seepma, Tjipko Vellinga 
 en Wietse Punter.
2e Erik Bakker, Peter Bootsma 
 en Hendrik Eringa.

Uitslag 50+ klasse
1e Johannes Siegersma, Sape Nauta 
 en Lubbert Schreiber 
2e Herman Radelaar, Age van der Goot 
 en Jan Tuinier
3e Henk Woppekamp, Henk Mulder 
 en Oeds Broersma
3e Simon de Groot, Marten v/d Meulen 
 en Sipke Hiemstra

Verliezersronde 50+ klasse:
1e Ludwig Seerden, Jan Vlietstra 
 en Jan de Boer
2e Eddy Sjollema, Teake Koster 
 en Jan v/d Meulen

De prijzen zijn vandaag aangeboden door: 
Miedema van der Velde Bouw- en Timmerbedrijf.

Miedema en van der Velde 30+ en 50 + partij  30 Juni 2013

eigen fotoeigen foto

Volgende week vrijdag begint de Makkumer Merke. 
Alle voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang. De prachtige feesttent is dan opgebouwd 
op “Keatslân De Seize” aan de Klipperstraat en 
in “De Zwaan” zullen op woensdagavond 17 juli 
de lotingen plaatsvinden voor enkele belangrijke 
off. K.N.K.B. kaatspartijen.

Vrijdag 19 juli om 19.00 uur is er de Openings-
avond van de Makkumer Merke. Dit jaar organi-
seren we een Kinder Disco & Vollie’s Bernefeesten. 
Vanaf 21.30 uur is er het Kaatsbal met “JELLE B.”

Zaterdag 20 juli hebben we een primeur voor de 
KV Makkum. We organiseren zowel de Rabobank 
Heren Hoofdklasse V.F. Partij als de Gros 
Financiële Partners Dames Hoofdklasse V.F. 
Partij. Beide wedstrijden beginnen om 11.00 uur. 
Keurmeesterskorps “Yn ‘e Bocht” en een nieuw 
Dames-Keurmeesterskorps zullen alles in goede 
banen leiden. De entree op deze ‘super zaterdag’ 
is GRATIS! Het Harmonieorkest Halleluja zorgt 
voor de muzikale omlijsting en ’s middags is er 
muziek in de feesttent met de “MELODIE 
MAKERS“. ’s Avonds is er het “APRÈS SKI 
FEEST met DJ MAURICE“ tot 02.00 uur. Als je 
vóór 22.00 uur in de tent bent, betaal je GEEN 
entree !

Zondag 21 juli is er de Café-Rest. “De Zwaan” 
Partij een Jongenskaatswedstrijd voor afdelings-
parturen., oftewel de Zilveren Zwaan Partij. Een 
van de weinige partijen waarin wordt gestreden 
om gouden klokjes ! Deze partij begint om 10.00 

uur. Voor Jongens d.e.l. en de verliezers Afdeling 
is er de Groothandel Bergsma Partij. ‘s Middags 
is er stemmingsmuziek in de feesttent met 
“DE SELLINA’S“.   

Maandag 22 juli hebben we de Kaatswedstrijd 
voor Heren 1e Klas d.e.l., de 22e Douwe 
Blanksma Partij. Zoals vanouds doen hier ook 
weer vele Makkumers aan mee. De partij begint 
om 11.00 uur. ’s Ochtends om 11.00 uur is er 
voor de 25e keer een reünie voor leden, oud-
leden en sympathisanten van de K.V. Makkum 
en ’s middags is er wederom stemmingsmuziek, 
traditioneel met de band “BUTTERFLY‘. In de 
feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur de loting 
plaatsvinden voor de Grote Merke Ledenpartij.

Dinsdag 23 juli wordt de Grote Merke Leden-
partij gehouden in 14 klassen. ’s Ochtends om 
9.00 uur gaan de eerste parturen los. Vandaag zal 
er worden gestreden om de hoogste eer en een 
plaats in de koets! ’s Middags is er stemmings-
muziek in de tent en ’s avonds direct na de prijs-
uitreiking vindt de traditionele ere-rijtoer door 
Makkum plaats met alle prijswinnaars en 
Harmonieorkest Halleluja. Aansluitend is het 
eindfeest met  “RINTJE KAS en band.”.

Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark opge-
steld op het Plein en de Markt. Tevens is er op 
het kaatsveld een zweef/draaimolen opgesteld.

Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien 
op www.kv-makkum.nl

De 121e MAKKUMER MERKE barst weer los!!  SIMMER 2013

Dames Zeesteeg roeien 
op Friese wateren 
De dames van de Zeesteeg waren aanwezig op 
de 9e editie  van de Kameleonrace in Terherne. 
Er stond een straffe wind en een stille hoop op 
het inkorten van deze 18 km lange race werd de 
kop ingedrukt door de organisatie. Ze zijn in 
Terherne wel wat gewend en de Makkumers 
natuurlijk ook! De dames konden zich dan ook 
op maken voor een lange race met pittige wind. 

De 11 damessloepen starten vanaf 12.00 uur, om 
de beurt met een minuut tussentijd. De dames 
Zeesteeg hebben de 6e start. De speaker vertelt 
dat we uit Makkum komen en dat we van sporti-
viteit en gezelligheid houden. Het eerste stuk 
over het Sneekermeer  gaat lekker, we hebben de 
wind die toch wel redelijk hard is schuin mee.  
We roeien lekker door naar de Heerenzijlbrug. 
Bakboord moet de riemen intrekken en stuur-
boord roeit door, zo komen we mooi snel onder 
de brug door. Op de brug roepen mensen dat we 
dat keurig gedaan hebben. 

Na de brug krijgen we gelijk een flink stuk wind 
tegen. Dit is een vervelend stuk en we moeten 
ons er doorheen bikkelen.  In het Akkrummerrak 
hebben we  de wind pal tegen. Het wordt ons 
niet makkelijk gemaakt. We horen het vertrouw-
de tellen van Hendrikes, ons andere stuurman, 
dit is het teken dat de Bruzer uit Workum dicht-
bij is. Ook deze sloep gaan we voorbij. Gelukkig 
komt aan de wind tegen even een einde en kun-
nen we weer lange slagen maken. We hebben nu 
al ongeveer een uur geroeid en dit valt ons alle-
maal mee. Dit uur is snel voorbij gegaan.

Als we voor de tweede keer bij de Heerenzijlbrug 
komen, mag stuurboord de riemen langszij hou-
den en de meiden van bakboord roeien door. Op 
de Goïngarijpsterpoelen hebben we weer heer-
lijk de wind mee. We gaan snel! Op het 
Snekermeer is het nu erg druk. Er wordt volop 
gezeild en dat is een prachtig gezicht. Als we de 
boei ronden is het gedaan met het genieten. 

Nu hebben we de wind pal tegen. Het is bikkelen 
en knokken om ons er door te roeien. Het lijkt 
wel alsof we stil staan. Hier komt de eerste 
herensloep Moby Dick ons voorbij stuiven. We 
proberen ons er aan op te trekken, maar dat is 
best moeilijk. Bij de volgende boei hebben we 
de wind op bakboordkant een verademing en we 
kunnen tot de finish lekker door roeien. 

Martijn telt op verzoek van de slagdames Linda 
en Hinke de laatste 10 minuten iedere keer dat 
we de riemen in het water zetten en er weer uit-
halen. Het is hard nodig om de laatste meters te 
kunnen overbruggen. We moeten nog even een 
scherp bochtje maken als we de speaker horen. 
Na 2 uur en 17 minuten roeien horen we de ver-
lossende toon van de toeter. We zijn gefinisht!

Na enig rekenwerk blijkt dat we 3e zijn geworden 
in onze eigen klasse en 7e in het algemeen 
klassement. De komende tijd zijn er geen races, 
maar we zijn nog steeds iedere week te vinden 
op het IJsselmeer. 
De eerste wedstrijd staat gepland op 7 september, 
de Maasrace in Rotterdam. 
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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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

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

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

P E N N  &  I N K
B R O O K L Y N  N E W  Y O R K

BLIJF OP DE HOOGTE VIA TWITTER.COM/@ZILTONLINE OF FACEBOOK.COM/ZILTONLINE

ZILT’s  Z O M E R  O P R U I M S P E K T A K E L ZILT’s  Z O M E R  O P R U I M S P E K T A K E L 
OP ZONDAG 14 JULI A.S. VAN 11.00 – 17.00 UUROP ZONDAG 14 JULI A.S. VAN 11.00 – 17.00 UUR

OOK WIJ BEGINNEN NU AL EERDER MET ONZE OPRUIMING.

ZO HEBT U AL HEEL VEEL ZOMERVOORDEEL 

TERWIJL DE ZOMER EIGENLIJK NOG MOET BEGINNEN…

SPECIAAL VOOR U BEGINNEN WE OP DEZE DAG MET:

2  H A L E N   -   1  B E T A L E N  ! !
OP BÍJNA ONZE HELE ZOMERCOLLECTIE.

MET EEN BEETJE GELUK ZIJN DAN OOK DE EERSTE ARTIKELEN 

AL IN HUIS VAN ONZE NIEUWE COLLECTIE  

RW, MÂT DE MISAINE, KYRA & KO EN PENN & INK!

ZO ZIJN HET DAN TOCH OOK WEL WEER VOORDELIGE TIJDEN. TOT ZIENS BIJ ZILT

Kerkdiensten
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. S.J. Elzinga

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

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

Makkum – Minniste Mienskip en Omkriten, 
10.00 uur
Voorganger: Br. L Durksz

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Viering in Makkum

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

Makkum - Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger:  Dhr. P. Speelman
Organist:  Dhr. J. Adema
m.m.v. Mevr. A. van der Meer Kamstra

Kaatsver. Makkum organiseert de 
11e Nota’s schildersbedrijf partij
 
Makkum - Zondag 14 juli a.s. zal deze laatste 
ledenpartij vóór de Makkumer Merke plaatsvinden. 
Elders in deze Belboei vindt u meer informatie over 
de Merke. De partij is voor Heren en Dames en ook 
de jeugdleden kunnen weer meekaatsen, dus welpen, 
pupillen en schooljeugd: Doe mee! De prijzen bestaan 
uit eretekens en waardebonnen en de kransen worden 
aangeboden door: Gerritsma Interieur-betimmering. 
Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur. 
Loting jeugd: zaterdag 13 juli om 19.00 uur. Loting 
Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur. Opgeven 
voor de partij kan t/m zaterdag 19.00 uur in de 
kantine of via 0515-231377. 
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Philips video recorder + 90 video-banden 30 euro, 
tel: 0515-231683

Goed werkende wasdroger. Vraagprijs 100 euro. 
Witmarsum.tel. 06-52118776

Tuinhuisje, in prima staat Paneelwanden, inclusief 
hardhouten fundering. Breed 3 meter x 1,8 meter 
diep + extra luifel. Alleen nog even schilderen 
€ 100,00 tel. 0651395768

450 stuks VOH dakpannen. Direct leverbaar. Staan 
op pallets. 75,00 euro. Tel: 0615040391

lits jumeaux bed met ombouw € 75,00 1 dubbele 
kleding hang- en 1 dubbele legkast € 50 Antieke 
ronde tafel met 4 stoeltjes € 100 tel.0623206006

Ledikantje blauw/wit € 20,-, handgrasmaaier 
€ 10,-, 2 caravan spiegels (opzet) € 5,- , koffertje 
grammofoonplaten € 5,-, Spectrum encyclopedie 26 
delig € 50,-  tel. 0515-231705.

4/5 kippen jonge hennen; friese goudpellers even-
tueel met haan. tel.0630715064

Wij zijn op zoek naar een manlijk of gesteriliseerd 
vrouwelijk konijn om ons konijn Henk gezelschap te 
houden. De voorkeur gaat uit naar een grotere 
soort. Mag jullie konijn onze tuin met Henk delen 
mail dan naar: chrisensijb@gmail.com of tel. 
0515232226 Wie het eerst komt..... 

materiaal voor het maken van een insectenhotel, 
een zandbak, bankjes van boomstammen en takken 
voor de hut. Niet brengen. Mail en we komen het 
halen. MADuurzaam@makkum.nl

Op het fietspad naast de rondweg, een bril in een 
rood Hans Anders hoesje. Af te halen op Vallaat 24

Schakelarmbandje, af te halen op Tjalkstraat 9 
Makkum

TE KOOP

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

GEVONDEN

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje
Gezien in Makkum

* De bestuurster was even uitgestapt, maar de handrem vergeten aan te trekken. 

Inschrijving zomermarkten Makkum

Makkum – De zomermarkten van Makkum 
staan weer voor de deur. Wilt u uw producten 
aanbieden dan kunt u zich nog steeds opgeven 
voor een plekje in een kraam. De Jaarmarkt 
vindt volgende week van 10.00 tot 18.00 plaats. 
Net als vorig jaar zijn de gezelligheidsmarkten 
weer op vrijdag van 16.00 tot 21.00. 

Wilt u meer informatie over een plaats op de 
markt neem dan zo snel mogelijk contact op met 
Janny Zeeman – de Boer: 06 12302795 of janny.
zeeman@ziggo.nl.

De data van de markten op een rij: 
- Donderdag 18 juli (Jaarmarkt) 
- Vrijdag 2 augustus 
- Vrijdag 23 augustus
- Vrijdag 26 juli
- Vrijdag 9 augustus
-Vrijdag 30 augustus. 
 
Let op: Op bovenstaande data dienen het 
Plein, de Markt en de Kerkstraat, vanaf 13.00 
uur auto vrij te zijn. Donderdag 18 juli vanaf 
6.00 uur. Alvast dank namens de Ondernemers 
Vereniging Makkum. 

Succesvolle zomerweek in Avondrust

Terwijl er een aantal bewoners op vakantie waren 
naar Schoonoord werd er voor de achterblijvers 
een zomerweek georganiseerd. De gehele week 
werden er activiteiten georganiseerd zoals, fietsen 
op de Duo fiets, een puzzelwandeltocht om Avond-
rust een rondrit in de omgeving en een zomerbingo. 
Op dinsdag was er een scootmobieltocht naar het 
strand. Met voorop de Duo fiets togen 7 bewoners 
door Makkum richting het strand. Het was een 
prachtig gezicht en we kregen veel positieve reac-
ties uit de omgeving. Op de boulevard genoten 
we van een lekker ijsje en de mannen van het 
mooie uitzicht. Dankzij het mooie weer en de inzet 
van onze vrijwilligers werd het een week die 
volgens de bewoners voor herhaling vatbaar is.


