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25 jaar Makkumer Belboei, waar blijft de tijd 

Nederland was sinds 1981 in recessie en Makkum
ondervond de gevolgen aan den lijve. De werk-
gelegenheid was met ca. 30% teruggelopen. De
omzet bij de middenstanders stond onder druk.

"Bevorderen Makkum", een activiteitengroep uit
de middenstand met als doel: activiteiten te
organiseren als bijdrage ter verbetering van de
economische omstandigheden van de midden-
standers en Makkum in het algemeen. Een acti-
viteitengroep met als oprichters en kernleden:
Feddy Bouma (hotelier), Piet Poepjes (visboer),
Sietse van der Wal (supermarkt), Piet Wijngaarden
(manufacturen) en Jan Appeldorn(architect).
Een hecht stel van verschillende pluimage, een
vriendenclub, die wisten wat ze aan elkaar hadden.
Ook andere leden hebben later aangehaakt zoals
Rick Hak, Ruud Boonstra, Wieger van der Weerd,
Albert van der Woude enz., maar hebben de groep
tussentijds weer verlaten, wat bleef was de kern-
groep. De vergaderingen van deze groep waren
altijd inspirerend en duurden vaak tot in de kleine
uurtjes. Dat was niet in de laatste plaats te danken
aan de spreekwoordelijke gastvrijheid in de gelag-
kamer van Hotel de Prins. Ze hadden al een aantal
jaren, in de zomer, de (nu nog bestaande) zomer-
avondmarkten georganiseerd. Door ervaring was
het organiseren van de markten minder inspannend
en tijdrovend geworden en was er ruimte voor
nieuwe activiteiten. Er werden tijdens een van

de markten zijlwedstrijden met skûtsjes van de
IFKS georganiseerd in het kader van kampioen-
schappen IFKS. Acht achtereenvolgende jaren
heeft het stand gehouden.

Piet Poepjes kwam eind 1983 met het idee een
advertentie blad uit te geven, die huis aan huis
zou moeten worden verspreid. Het idee sprak de
leden aan. De organisatie duurde wat langer. De
leden vonden dat het een gratis huis aan huis
krant moest zijn waar naast advertenties ook
redactionele stukken in moest kunnen. Een
abonneekrant was ongewenst omdat ze dan een
verschijningsplicht hadden en men wilde de
vrijheid behouden om een krant wel of niet uit te
brengen.

* Een redactie moest gevormd worden om ook wat
nieuws te publiceren, dit om de aantrekkelijk-
heid te vergroten. Jan Werkhoven en Andries 
Quarre werden gevraagd dit voor hun rekening
te nemen.

* Om het ook financieel mogelijk te maken werden 
alle middenstanders gevraagd in de krant te 
adverteren. De deelname was groot, maar nog 
niet voldoende om kostend dekkend te zijn. 
Supermarkt van der Wal gaf de doorslag. Zij 
namen de achterpagina van de krant voor hun 
rekening en daarmee was de krant kosten-
dekkend.                       (vervolg op pagina 3)

Redactie + medewerkers
van het 1e uur!!!



Kerkdiensten
zondag 31 mei Pinksteren

Van Doniakerk
9.30 uur ds. J. van Olffen       

R.K. Kerk
9.30 uur parochievoorganger                    

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, Pinksterdienst te Bolsward  

Weekenddiensten Wûnseradiel
30/31 mei en 1 juni Huisartsenpraktijk De Tsjasker, 
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281        

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende 30 mei/1 juni Tandartsenpraktijk Van Asperen
Tandheelkunde, Snekerstraat 83, Bolsward. tel. 0515-572353

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst

donderdag van 08.45 tot 09.00 uur   

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221

Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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Info Familieberichten Agenda

Uit Amerika ontvingen we het bericht dat op
20 mei overleden is onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

Sietske Mensonides-Horjus
in de leeftijd van 87 jaar.

Er is een land van louter licht
Gezang 290

Seal Beach: E. Horjus

Puijallup: P. Horjus †
A. Horjus- Oostenveld †

Makkum: S. Horjus
M. Horjus-Hogeboom
en kinderen

Modesto. Calif.

Woensdag 20 mei ontvingen wij het verdrietige
bericht uit California dat onze lieve schoonzuster
en tante

Sietske Mensonides-Horjus
weduwe van onze broer en oom L.J. Mensonides
is overleden in de leeftijd van 87 jaar.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en verdere
familie veel sterkte toe.

Las Osos Cal.: J.L. Mensonides †
H. Mensonides-Postma

Sneek: S. Mensonides
H. Mensonides-de Vries

Witmarsum: H. de Witte-Mensonides
Tj. de Witte †

en tantezeggers

Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
thuiskomst, hebben velen meegeleefd op
diverse manieren. Eén kilo kaarten met vaak
bemoedigende woorden en beste wensen.
Telefoontjes, bloemen, fruit en andere attenties.
Heel hartelijk dank ook namens mijn vrouw.

IJpie de Boer
Makkum, mei 2009 
Botterstraat 20

Lieve mensen

Bedankt  voor de kaarten en bloemen op onze
50-jarige huwelijksdag, geweldig!

Karst & Willy

Piaam, mei 2009

Op 26 mei 2007 geboren
in Yun <China>  HAO

Blij en dankbaar zijn we, dat

HAO LARS 
per 18 mei 2009 onze

kleinzoon is geworden.

Hennie en Klaas Bakker
Trasmolen  15  

Makkum

Het is gelukt!
Ik ben precies op mijn verjaardag

geboren!

Elize
22 mei 2009

Douwe en Marieke Zeinstra-Helfrich
Schelte à Bolswertstraat 29

8701 CB Bolsward
tel. 06-53834776

Dat moaie mantsje nog altied ‘n skatsje 
wennet yn Allingawier en wurd 

(pinkster) moandei 1 juni alwer 40 jier.
En hij giet lekker..... de geit hat ‘r om 

ruile foar in John Deere trekker.

Leafs fan dien familie
xxx

donderdag 28 mei
Makkum – Hotel De Vigilante 14.00 uur 
jaarvergadering KBO-Wûnseradiel

Makkum – Kleiweg ± 20.00 uur 
Intocht Avondvierdaagse

Witmarsum – Waterpark “Mounewetter” 
19.15 uur Scholenestafette voor basisscholen in
Wûnseradiel

zaterdag 30 mei
Makkum – Piramide Holle Poarte bingo 
20.00 uur in de bovenzaal

Cornwerd – Kaatsveld 11.00 uur 
Federatie heren vrije formatie A en B klasse

zondag 31 mei
Makkum – Holle Poarte piramide 9.30 uur,
voorganger dhr. P. Speelman, 
m.m.v. De Flevosanghers

Makkum – Boulevard van 15.00 tot 17.00 uur,
WaterEigooien (dit onder voorbehoud) 

Schraard – Bar-Frisia 22.00 uur 
optreden Makkumer Bluesbrothers

maandag 1 juni
Makkum – Holle Poarte van 10.00 tot 17.00 uur
Pinkstermarkt met leuke kinderactiviteiten

woensdag 3 juni
Pingjum – Bij ingang Kaatsveld start 19.00 uur,
Simmerjûnkuierke een wandeling rondom Pingjum
o.l.v. Willem de Haan
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . . 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . .15.00 

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . .16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . . 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . . 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . . 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . . 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . . 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . . 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . .10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . . 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . . 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  M E I

 Kip in pikante gembersaus
 Ajam Pangang
 Pisang Goreng
 Witte Rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

25 jaar Makkumer Belboei, waar blijft de tijd (vervolg pagina 1)

* Drukkerij Van Dijk uit Woudsend, de drukker 
van de oorspronkelijke folders van supermarkt 
Van Der Wal, werd de drukker van de krant. 
Deze had een krantenpers in België gekocht, 
een Oost Duitse machine waar regelmatig aan 
gesleuteld moest worden en de drukker soms 
onder het vet en drukinkt vandaan kwam. Een 
echte drukgek.

* Bij de leden, familieleden van de groep en 
anderen was de bereidheid om de bezorging in 
Makkum op zich te nemen. In de omringende 
dorpen zou de rijdende winkels van Van Der 
Wal voor verspreiding zorgen.

Op 22 mei 1984 werd de eerste MAKKUMER
AKTIEKRANT uigegeven. Eerst voor een proef
van 26 weken. Trijntje Appelman heeft de uit-
eindelijke naam MAKKUMER BELBOEI
bedacht en ingediend als deelneemster aan een
prijsvraag. Het begin was niet eenvoudig. Door
de respons van de lezers en het enthousiasme
van de medewerkers heeft Bevorderen Makkum
door de beginfase heen gesleept. Wat gelukkig
bleef was de ongedwongenheid. In de loop van
de tijd is de verdeling van redactionele ruimte en
advertentieruimte ten gunste van de redakte gewij-
zigd en is de krant van 4 naar 8 pagina's gegaan.

Naast de markten, de IFKS wedstrijden en de
Makkumer Belboei heeft Bevorderen Makkum
meerdere aktiviteiten georganiseerd om haar
doel te bereiken, en wel in hoofdzaak:
* Tros uitzending "vaar hem erin"
* Aktiviteiten rond de bouw van het VOC schip

"prins Willem"
* Oprichting Verenigingen Ontwikkelen Makkum, 

met de aktiviteiten:
* Onderzoek economische mogelijkheden Makkum
* recreatieve ontwikkeling Holle Poarte e.o.
* dorpsvernieuwing

'succes heeft vele vaderen". In ieder geval heeft
Bevorderen Makkum op z'n minst bijgedragen
aan het economisch herstel van Makkum. De

werkgelegenheid in Makkum ligt weer ruim
boven het oude peil van voor de tachtiger jaren.

Op een gegeven moment eiste een nieuw
bestuur van de middenstandsvereniging om
Bevorderen Makkum en de Makkumer Belboei
binnen hun bestuurlijke en financiele verant-
woording te brengen en zelf een aktievere rol te
spelen in Makkum (waar hebben we dat vaker
gehoord?). Het is een moeilijk, langdurige en
zeer emotionele proces geworden voor de
"vriendenclub" van Bevorderen Makkum die
uiteindelijk uit hun functies werden gezet door
een nieuw bestuur.

De Makkumer Belboei is gelukkig gebleven, zij
het nu (helaas) niet als krant maar als tabloid.
Bij dit jubileum mogen we niet voorbij gaan aan
degene die er niet meer zijn en betekenis hebben
gehad en wel:
* Piet Poepjes als medeoprichter van Bevorderen 

Makkum en bedenker van de Makkumer 
Belboei. Helaas is hij op 7 oktober 2001 over-
gegaan ten gevolge van een slopende ziekte. 

* Piet Wijngaarden als medeoprichter van 
Bevorderen Makkum en de Makkumer Belboei.
Hij ontviel ons plotseling, 3 december 2001, 
zonder enig voorteken. 

* Ook de bedenkster van de naam Makkumer 
Belboei, Trijntje Appelman is niet meer. 

Hun betekenis voor onder andere Makkum en
voor de Makkumer Belboei is onuitwisbaar. 

Het is verwonderlijk dat de Makkumer Belboei
nu al 25 jaar heeft bestaan en een stevige basis
in de gemeenschap heeft gevonden, dit hadden
de oprichters nooit kunnen bedenken. Wij, de
oprichters, feliciteren de Makkumer Belboei en
natuurlijk de huidige verantwoordelijken dan
ook met dit jubileum en hopen op een succesvol
voortbestaan.

Jan Appeldorn, mede oprichter. 
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December 2001
We blikken bij dit jubileum terug op de afgelopen
25 jaar. Het is onvermijdelijk, dat er in zo'n periode
ook dingen gebeuren die we liever, heel veel liever
niet hadden meegemaakt. In december 2001 werden
we geconfronteerd met het plotsklaps overlijden
van Piet Wijngaarden. Piet stortte zich met  al zijn
ziel en zaligheid in dingen waarin hij geloofde.
Onbetwist op nummer één stond het geloof in de
Heer en vervolgens in vrouw en kinderen, maar ook
de Belboei betekende voor Piet heel veel. Vanaf dag
één zette Piet zich volledig in voor de krant. Samen
met Jan Appeldorn werd hij het gezicht van de
Makkumer Belboei. Piet straalde vrolijkheid uit. Piet
had de gave om dingen te zeggen, die gezegd moesten
worden. Piet volgde een rechte lijn, maar werd
nimmer rechtlijnig. Bij het werken aan een over-
zicht van 25 jaar kom je om de haverklap foto's van
Piet tegen, en als vanzelf  komen ook gedachten
aan gebeurtenissen weer naar boven, en bij al deze
herinneringen hoort een glimlach, die van jouw,
maar ook die, die je ons hebt bezorgt, zelfs op de
dag van jouw afscheid.

Piet Poepjes overleed eerder datzelfde jaar. Bij Piet
zagen we het aankomen en toch nog plots was het
einde daar. Piet is feitelijk de geestelijke vader van
de Makkumer Belboei. Hij opperde het idee, om
gezamenlijk een reclamefolder uit te geven, iets als
de toenmalige folders van de supermarkten. In dit
geval meer vanuit praktisch oogpunt dan ideëel, als
kleine middenstander kon je dit in je eentje nooit
betalen. Piet was de goedheid zelve en geloofde dat
dit voor iedereen zo gold. En ook al wist hij heus
wel beter, zijn manier van leven werd bepaald door
dit geloof.  Piet was niet de man van veel woorden,
ja grappen en grollen, maar voor het overige meer
de man van niet zeuren maar doen. Je denkt na,
neemt een beslissing en dan ga je er voor. Piet was
in en in loyaal. Pijnlijk blijft dan ook de periode
waarin werd bepaald, dat de viskraam van het plein
moest verdwijnen. Als toenmalig voorzitter van de
Makkumer Middenstand Vereniging zat ik in een
"loose loose" situatie, maar trof  ik Piet vervolgens
in de Prins of Zwaan dan werd het toch weer
lachen. Zweven, op de schaats moet je zweven.
Genieten en je vrij voelen, dat was jouw stijl, en
iedereen om je heen kreeg daar ongemerkt iets van
mee. Bedankt!

Albert van der Woude 
(voorzitter werkgroep Makkumer Belboei)

O.....die Belboei !!!
Doordat ik een aantal jaren in de Makkumer belboei
commissie heb mogen zitten is mij gevraagd iets te
schrijven over de Makkumer belboei of iets daar om-
heen. Nu wordt er waarschijnlijk genoeg geschreven
over het nu en het verleden van de krant daarom
grijp ik deze gelegenheid maar aan om iets over
ons zelf te schrijven. Dan zijn jullie als lezers ook
op de hoogte van het een en ander hier. 

Na bijna dertien jaar in Makkum, wonen wij al weer
bijna een jaar in mijn geboorte dorp Heeg. Hier
hebben wij een mooi plekje gevonden aan het
Skarspaed 4 vlakbij openbaar vaar water, met uit-
zicht over de landerijen. Na een flinke verbouwing en
de tuin opgeknapt te hebben is het hier goed wonen.
Heeg is in die dertien jaar flink veranderd. Het ligt
lekker dicht bij het werk in Sneek, waar ik heel af
en toe met de fiets naar toe ga. 

Griet heeft na haar opleiding van achttien maanden
Verzorgende IG, een baan gekregen in woon zorg
centrum Talma- State hier in Heeg. Ze werkt hier
zo'n 15- 20 uren per week met veel plezier. 

Onze zoon Arjan woont sinds September vorig jaar
in Bolsward. In Sneek, waar hij eerst woonde,
moest het huis verbouwd worden. Daarom heeft hij
tijdelijk een jaar in Aldeboarn gewoond. In het nieuwe
huis aan de Looiersbuurt, woont hij nu met nog 23
bewoners. Overdag gaat Arjan naar Sneek voor
dagbesteding, en om het weekend komt hij thuis. 

Oudste dochter Margriet, is vorig jaar eindelijk aan-
genomen voor haar favoriete studie, in Maastricht
studeert zij aan de opleiding verloskunde. 

Joanna woont ook sinds vorig jaar in Bolsward,
samen met haar vriend Edwin. Zij doet de opleiding
HBO- pedagogiek in Leeuwarden. Op dit moment
loopt ze stage in Sneek. In het weekend en vakanties
werkt zij ook nog in restaurant ´de Eerste Rang´ in
Makkum.

Zelf ben ik alweer bijna vier jaar werkzaam in Sneek
op het RSG. Een leuke baan in de catering, waar ik
natuurlijk veel met leerlingen te maken krijg. Ik ben
in dienst van Bergsma groothandel Vending service
catering en werk daar, na gestart te zijn met 20 uur
per week, nu 40 uur per week. Inmiddels zijn we
hier ook lid van de bridgeclub in Heeg en ben ik ook
al weer bezig met mijn favoriete hobby: theater en
muziek aangelegenheden organiseren, ook zit ik in
de activiteitencommissie van het dorpshuis hier.
Hoewel wij het hier prima naar ons zin hebben,
zijn wij toch af en toe  wel een beetje ´onwennig´
van Makkum. Dertien jaar is toch ook best wel een
behoorlijke tijd. Allereerst natuurlijk het runnen van
de Slagerij aan de Kerkstraat. Hier kijken we plezierig
op terug een tijd waarin we veel Makkumers hebben
leren kennen. Maar ook mijn tijd in het bestuur van
het Nut, Krite, Loft en Wyn en de Belboei commissie,
heb ik altijd als zeer plezierig ervaren. Hoewel ik
geen verwoed kaatser ben, en denk ik, ook niet meer
zal worden, kan ik mij de gezellige feesten van de
Makkumer merke, de SES, Koninginne feesten,
Singelpartij en Visserij dagen nog goed herinneren,
en hier met veel plezier op terug kijken. Helaas wil het
met de verkoop van ons huis op de Ds.L. Touwenlaan
niet zo vlotten. Het wordt op dit moment tijdelijk
verhuurd, we hopen op betere tijden. Tot ziens want
we komen elkaar vast nog wel eens tegen.

Alle bekenden uit Makkum en omstreken
het allerbeste gewenst van 
Piet, Griet Teerenstra en kinderen.

Samen op een ontspannen en verantwoorde manier
bezig te zijn met hardlopen waarbij gezelligheid en
sfeer belangrijk zijn, maar zeer zeker ook het behalen
van een prestatie op eigen niveau. 

In de Belboei van 4 februari 2009 werd dit motto in
een oproep geplaatst om te kijken of er voldoende
animo zou zijn om een loopgroep Makkum te starten.
Dit bleek zeer zeker het geval te zijn want een
maand later werd er door 21 zowel beginnende als
gevorderde hardlopers gestart met de trainingen.
Een vliegende start dus. De beginners trainen vol-
gens een 15 weken durende start to run programma
(2 trainingen per week) met als uiteindelijk doel een
half uur aaneen te kunnen draven. Na 10 weken
training is er zeer veel progressie geboekt zowel door
de beginners als de gevorderden en is het aantal
deelnemers aan de trainingen gestegen tot 37. Ook
is er een extra derde trainingsmogelijkheid gecreëerd
om iedereen de mogelijkheid te geven om 2 keer
per week te kunnen trainen. De trainingsdagen zijn

maandag en woensdag van 19.30 - 21.00 uur en
zaterdag van 08.30 - 10.00 uur. Het start to run
programma is vrijblijvend en wordt afgesloten met
deelname aan een 5 km trimloop en een gezellige
avond. Daarna wordt het een officiële loopgroep
dat is aangesloten bij de atletiekunie. Bij voldoen-
de belangstelling zal er dit najaar of begin volgend
jaar weer een start to run programma zijn voor
beginners. Ook als u nu mee wilt gaan doen met de
trainingen is dat, afhankelijk van uw conditie,
uiteraard altijd mogelijk.

Contactpersoon van de loopgroep is: 
Jan-Hindrik Hartman,
De Pleatsen 6, 8754KE, Makkum, tel. 233158,
mail: janenharma@hetnet.nl.

Uiteraard mag de jongste vereniging/groep in
Makkum niet ontbreken in dit jubileumnummer en
hopen wij ook, net als de Makkumer Belboei, over
25 jaar een jubileum te kunnen vieren.
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Velen van ons kennen deze dichtregel, maar meer
nog, velen van ons voelen deze dichtregel. De tijd
vliegt voorbij. Nu iets meer dan een jaar geleden,
maart 2008, bracht ik in de rondvraag van een
vergadering in, dat de Belboei het volgende jaar
25 jaar zou bestaan en dat we dit jubileum niet on-
opgemerkt voorbij mochten laten gaan. Instemmend
gemompel en het voorstel om een jubileum com-
missie te benoemen werd onmiddellijk gehonoreerd
met, leuk ga jij dat maar doen. En natuurlijk zie je
vervolgens de datum naderen en natuurlijk begin je op
tijd en natuurlijk vliegen de uren dagen maanden als…

Donderdag 21 mei 20:54. Minder dan vierentwintig
uur voor de deadline waarop de kopij binnen moet
zijn wordt de tekstverwerker gestart en moet het
verhaal nog op papier. Hoe goed herinner ik mij
nog de woorden: "volgend jaar bestaat de Belboei
25 jaar, hier moeten we wel wat aan doen". Een zee
van tijd en nu rest nog slechts een kleine twintig uur.

We hebben een klein en eenvoudig overzicht van
25 jaar Makkumer Belboei gemaakt. In de biblio-
theek hangen fotolijsten met één pagina, of samen-
gestelde pagina van de afgelopen 25 jaren. Van elk
jaar één. Bij het doorspitten van het archief moet je
elke keer een afweging maken van, wat is belangrijk
en vervolgens wat is belangrijker. Bij dit afstrepen
is het niks niet moeilijk om op niks uit te komen.
Welk nieuws is er nu zo belangrijk dat, dit het
rechtvaardigt om in een fotolijst te hangen. Aan de
andere kant het is niet zo moeilijk om in één enkel
jaar wel vijfentwintig onderwerpen te vinden die
belangrijk genoeg zijn om in een fotolijst te belanden.
Een voorbeeld: in de afgelopen 25 jaar hebben ver-
scheidene mensen een Koninklijke onderscheiding

gekregen, hun verdiensten zijn belangrijk genoeg
geweest en desalniettemin heeft geen één de foto-
lijst gehaald. Nog een voorbeeld: familie adverten-
ties, weinig teksten zullen getuigen van belangrijker
en ingrijpender gebeurtenissen in een mensenleven,
maar ook hiervoor geldt geen één die de fotolijst
heeft gehaald. 

Wat dan wel. Ik zou zeggen breng de komende maand
eens een bezoek aan de bibliotheek en spendeer
een paar minuten aan 25 jaar Makkumer Belboei.
Als het een klein uurtje mag zijn, dan bekijk je ook
nog even de computer animatie van een aantal hoogte
punten en een enkel eerbetoon. Maar heb je zelfs
een dag of nog langer de mogelijkheid, pak dan
eens een boek met  ingebonden exemplaren van de
Makkumer Belboei. Je kunt dan helemaal zelf vast-
stellen dat er heel veel gebeurd is in de afgelopen
vijfentwintig jaar, dat vroeger niks niet beter was
en ook niks niet  beroerder, de dingen gebeuren
gewoon en de klok loopt door. 

De redactie medewerkers van de Makkumer Belboei
hebben stiekem weg een kwart eeuw Makkum vast-
gelegd. Niets wereld schokkends, maar meer dan de
moeite waard. Er is nu een generatie Makkumers
die hun leven lang zijn opgegroeid met de Makkumer
Belboei. Enkelen van hen zullen op een gegeven
moment het stokje moeten overnemen willen we ook
het gouden jubileum kunnen vieren. Hopelijk zijn
er in Makkum nu al mensen die dit wat lijkt, en die
het huidige team willen helpen want pas op uren,
dagen, maanden, jaren vliegen als een schaduw heen.

Albert v.d Woude 
(voorzitter werkgroep Makkumer Belboei)

Uren, dagen, maanden, jaren vliegen als….. 

Vandaag 25 jaar de 1290e Makkumer Belboei, een jubileum!
Waar is de tijd gebleven, het is bijna  niet te geloven
dat vrijwilligers zich al zo lang hebben ingezet om
25 jaar lang elke week op woensdag de Makkumer
Belboei weer hebben weten samen te stellen. Het is
een gratis blad, adverteerders is de belangrijke
bron van inkomsten voor de krant, deze kan men
echt niet missen. 
In de loop der jaren heft de computer de plaats
ingenomen van de typmachine. Het was eerste wel
wennen om met de computer om te gaan, had je
een tekst op beeldscherm geschreven en één druk op
een verkeerde toets en alles was weer weg gevaagd.
Maar de aanhouder wint en nu is het een groot genot
te werken met de computer. De eerste jaren werd de
hele krant uitgetikt op de typmachine. De drukker
moest de volledige aangeleverde tekst dan nogmaals
uittikken, dit was ook van toepassing voor de adver-
tenties. Maar vader en zoon Van Dijk in Woudsend
waren heel rap om de tekst verder te ver(be)werken.

Genoeg over de "oude goeie tijd, hetgeen achteraf
een plezierige tijd is geweest". Was het altijd een
races tegen de klok om de krant tijdig klaar te hebben,
maar dat zal altijd zo blijven. De vrijwillige mede-
werkers doen hun uiterste best, er elke week weer
iets goeds van te maken. De ene week lukt dit beter
dan een andere keer. Er wordt getracht zo actueel
mogelijk te zijn met de nieuws voorziening.
Het moet wel een hobby van je zijn, om zoveel jaren
en uren vrijblijvend aan een dorpskrant te besteden.
Het mag dan wel vrijblijvend zijn, maar toch voel
je het in zekere zin ook als een verplichting.
Behalve ondergetekende als redactie, is ook mijn
vrouw Martje al deze jaren nauw betrokken
geweest bij het wel en wee van de krant.
Telefoontjes aannemen en afhandelen, mensen aan
de deur ontvangen, etc.

Verder zorgt ook Alie Klein voor nieuws, zij is
o.m.de 'parlementair redactrice" bij de MB, door
onder meer gemeenteraad - en commissie bijeen-
komsten te bezoeken. Truus Rienstra levert ook
haar aandeel aan de krant, vaste rubrieken zoals
Info, agenda en agenda sportprogramma's, evenals
overige platte tekst worden door haar op diskette
gezet. Een krant kan ook niet zonder een fotograaf
en dit is Jan Werkhoven, evenals  redactie mede-
werker Andries Quarré  zijn beiden vanaf het eerst
uur  actief betrokken bij de Makkumer Belboei.      

Terwijl ik dit schrijf zitten mijn vrouw en ik voor
een korte vakantie in het mooie Zuid Limburg, wat
ik hiermee wil zeggen de krant gaat gewoon door.
Uit de vele reacties van lezers wordt wel duidelijk
dat De MB een graag gelezen media is die als
tabloid verschijnt. Ook hebben we meegedaan aan
de Panel Toetsing Buurt-Wijk- en Dorpskranten in
Den Haag. Een van de beoordelingen was een punten-
totaal rubriek Algemeen (max.100): 80. Een jaar
daarvoor werd dit nog gehonoreerd met 60, in één
jaar mooi resultaat dus.  

Vroeger, nou ja 25 jaar geleden was het altijd gezellig
vergaderen met de toenmalige commissie in de gelag-
kamer hotel De Prins. Niemand nam een blad voor
mond, iedereen kon/mocht zijn/haar mening zeggen.
Dat is in de loop der jaren veranderd, het is allemaal
harder geworden men accepteert maar weinig meer
van elkaar. Dit is heel jammer, de medewerkers/
vrijwilligers, zetten zich allemaal in voor de volle
honderd procent voor de Makkumer Belboei, laten wij
dit ook zo houden. Het geeft de vrijwillige mede-
werkers van de MB de stimulans om door te gaan.

Andries Quarré

De Belboei 25 jaar
Wij zorgen al jaren dat de belboei bij een ieder in
onze wijk keurig netjes en vroeg in de brievenbus
komt. Wij doen dat met plezier, onderweg genieten
van een praatje en mooi tuintje sommigen zijn ook
niet om aan te zien. Het weer zit niet altijd mee
soms met regen en veel wind  dan weer met een
lekker zonnetje erbij. Wat ons wel verbaasd dat de
mensen eigenlijk zitten te wachten op de Belboei
maar of ze hem altijd goed lezen weten we niet, want
als de Belboei een dag later is en dat stond de week
ervoor in het roze op de voorpagina dan vragen ze ons
als we in het dorp lopen is er geen Belboei vandaag.
Wij hopen dat de Belboei er nog jaren mag blijven
maar dat hangt natuurlijk van ons allen af. Wij als
bezorgers doen dat door ze rond te brengen en als
U dat doet met Uw giften dan gaan we op naar de
volgende 25 jaar.

Ytje en Rita

Toen Deetman minister van onderwijs werd wilde
hij de spelling veranderen. Die veranderde spelling
was voor Jan van der Linde aanleiding om onder-
staand gedicht te maken.

Aan minister Deetman,

DE NIEUWE  SP L ING.

Asikopmeouwedag……….andiesspellingwenne-
moet, Zegikasjever 1 voudigt……doetdanookin 1x
goed. Het is mooi op C te varen Het is daarom dat
ik het D  . Rustig op de woeste baren, drink ik
graag een kopje T . Ik  Z  T zegt tante K tje, kleine
Henkie zegt O J  . B ter is het zo te skrijven, want
het is meer F ectief. Zo de jeugd de taalles G ven,H
H H wat is dat vief. Ik skrijf want dat is 1 voudig,
ook al staattut eerst wat raar. Als 2 van L kander
houden, die twee houden van L kaar. Om het zo te
skrijven N het is gemakkelijk. P trus kan het wel
lezen, onze H  n zegt Qkleleku. R is heel wat voor
te zeggen , Dus minister doe het nu. Misschien
krijg ik wel een pluimpje. Van een mooie lezer S of
hiervoor nog een beloning. Van een duizendtje of
6. Onze kip die legt nu ijeren
IJ IJ IJ das voor elkaar.
Wil het in de krant nu Z ten.
Toe minister doe het maar.
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O, die Belboei
Het was ergens in april 1984. Ik werd `s avonds om
ongeveer 9 uur gebeld door Jan Appeldorn vanuit
hotel de Prins. Hij was in vergadering met de
commissie bevorderen Makkum. Deze commissie
bestond uit de heren Sietze van der Wal, Piet Poepjes,
Piet Wijngaarden, Feddy Bouma en Jan Appeldorn.
Tijdens deze vergadering hadden ze het idee geop-
perd om, in navolging wat erop het Plein en de Markt
al bestond, een grotere folder te maken. Cor van
der Poel had namelijk in samenwerking met de
middenstanders aan de Markt een A4 formaat folder
uitgebracht. Deze folder, met uitsluitend advertenties,
verscheen één keer per maand. Na enkele maanden
kwam het verzoek van de middenstanders van het
Plein of zij ook mee konden doen met advertenties
in deze folder. De folder zou voor de lezers groter en
interessanter worden. Ook zou men dan de folder
met advertenties in heel Makkum bezorgen. 

Nu had Piet Poepjes het idee om zo`n folder, maar dan
in een groter formaat, te maken. Het zou trouwens
ook best een krant kunnen zijn, opperde Piet. Een
krant voor en van Makkum dat leek hem wel wat.
Overtuigend zoals Piet kon zijn, kreeg hij de rest

van de commissieleden mee. Jan Appeldorn, de
voorzitter van de commissie, moest maar direct
maatregelen nemen om zoiets op poten te zetten.
Jan belde mij met het verzoek of ik dan foto`s voor
die krant kon maken. Op mijn vraag hoelang zo`n
krant dan wel uitgegeven zou worden had de com-
missie al bedacht dat het alleen voor de zomer-
maanden zou zijn, ongeveer 25 weken. Ik vond dat
wel heel lang en ik bedacht tevens dat er dan meer
moest gebeuren dan alleen foto`s. Nu was er al een
samenwerking tussen Andries Quarré en mij.
Andries had mij namelijk gevraagd of ik ook af en
toe een foto kon maken voor het Bolswards
Nieuwsblad, hij was daar correspondent van. Nu
kon ik iets terug doen en stelde dan ook meteen de
commissie voor dat Andries dan de bijbehorende
tekst van de foto`s ging verzorgen. Dezelfde avond
heb ik met Andries gebeld of we deze uitdaging voor
25 weken dan maar moesten aannemen. Het leek
Andries wel wat en we namen de uitdaging aan..
MAAR,  O…DIE BELBOEI, 25 WEKEN WERD
25 JAAR. Met genoegen overigens.

Jan Werkhoven

25 jaar Makkumer Belboei
Wat ooit is begonnen uit een initiatief van enkele
middenstanders is na 25 jaar nog steeds wekelijks
in de brievenbus te vinden. Wie zorgen er nu voor
dat de krant iedere week verschijnt. Ik ben één van
de mensen die wekelijks voor redactionele artikeltjes
zorgt. 37 jaar geleden kwamen wij uit Beverwijk
met twee kleine kinderen, vanuit een flat, waar we
twaalf hoog woonden, naar  Makkum. Een huis in
Makkum, waar je zo vanuit de deur meteen met je
schoenen in de modder(klei) stond. Al snel zat ik in
het dagelijks bestuur van de Maatschappelijke
dienstverlening. Toen de kinderen iets groter waren
geworden, werd ik regelmatig gevraagd om aan
allerlei klusjes bij Amels mijn medewerking te ver-
lenen. Na enige tijd kwam hier zelfs een echt
bedrijfsblad bij de werknemers in de bus en naar
aanleiding van de verhaaltjes die hier in stonden
werd gevraagd of ik voor de Wijd en Zijd wilde
schrijven. Dit heb ik een groot aantal jaren vol-
gehouden en toen de Makkumer Belboei eenmaal
goed van de grond kwam schreef ik ook hiervoor
verhaaltjes. Na een raadsvergadering werden dan
twee artikeltjes geschreven, één voor de Wijd en
Zijd en één voor de Makkumer Belboei. Ik vond
dat de invalshoek voor een stukje voor Makkum
anders was dan voor de gehele zuidwesthoek.
Natuurlijk was de inhoud uiteindelijk in ieder ver-
haaltje hetzelfde. De laatste jaren worden door mij
alleen nog artikelen voor de Makkumer Belboei

geschreven. Van  bijna alle vergaderingen van de
raad en de commissie wordt verslag  gedaan. Ook
grote bijzondere gebeurtenissen mogen niet in de
krant ontbreken. Denk maar aan Koninginnedag
vorig jaar en ook nu in 2009 zijn er voor deze
dagen weer veel initiatieven geweest, die allen een
plaatsje in de krant verdienen. 

Het schrijven voor de Makkumer Belboei is vrij-
willigers werk. Alleen de onkosten worden vergoed
en door ons zelf aangeschafte computers maken het
schrijven een stuk gemakkelijker. Wat ooit begon
op een eenvoudige type machine, wordt tegenwoor-
dig gedaan om de computer. Waar nu door mij op
gewerkt wordt is de 4e computer, die aangeschaft
is. Het is en blijft leuk werk en vooral mensen die
al heel lang in Makkum wonen en hier bijzonder
boeiend over kunnen vertellen, maken je vaak
nieuwsgierig naar het leven en werken,  zoals het
vroeger in Makkum was. De komende tijd zal er
veel geschreven worden over de op handen zijnde
herindeling. Zowel voor als tegenstanders willen
waarschijnlijk graag weten wat er allemaal gaat
gebeuren. Er zal getracht worden de lezers zoveel
mogelijk informatie te geven. Voorlopig gaan we
nog even door met allerlei zaken waarin de lezers
geïnteresseerd zijn. 

Alie Klein

O ……………. Die Belboei !!
Inderdaad, o, die Belboei, soms staat ie vol met
schrijffouten, wordt er een verkeerde advertentie
geplaatst, staat  iets dat je aangeleverd hebt voor de
komende woensdag, er niet in. Een uitspraak van
één van de oprichters, Piet Wijngaarden: "dat zijn
de charmes van de Belboei".

En zo moet u het dan maar bekijken. Als vaste
medewerkster, niet vanaf het prille begin, maar wel
al 24 jaar, weet ik hoe een krant tot stand komt en
wat er allemaal bij komt kijken. En omdat alle
medewerkers amateurs zijn, op Sjef na natuurlijk,

moet u het ons maar niet kwalijk nemen als er eens
iets is misgaat. Wat hebben we wat beleefd met de
heer Van Dijk uit Woudsend, de drukker van het
eerste uur, een bijzondere man. De krant niet op tijd
gereed, had je weer "toestanden" met de bezorgers,
een envelop vol Kerst en nieuwjaarsadvertenties
was spoorloos (email was er toen nog niet).

Maar ik zou het niet willen missen, elke week mijn
steentje bijdragen aan die Belboei !

Corrie Koornstra 

De Belboei:  
"Een begrip in ons gezin"
Op zekere dag een vraag vanuit de commissie
Bevorderen Makkum, welke bezig waren een
Actiekrant uit te brengen in Makkum met voor-
namelijk advertenties, al snel moesten daar ook
redactionele stukjes in, ze kwamen bij Andries
vragen of hij dat voor zijn rekening wilde nemen,
hij had nl. ervaring met het schrijven van artikels in
de LC., Fr Dagblad, Bolswards Nieuwsblad. Na
enige bedenk tijd heeft hij ja gezegd. Nu, wij als
gezin hebben het geweten.

Soms draaide alles alleen maar om de Belboei. Op
de gewone ouderwetse typemachine, werd de hele
Belboei getypt. Eerst in de huiskamer, wat toch wel
hinderlijk was voor de kinderen als ze tv zaten te
kijken of te spelen, er werd best hard op de toetsen
geslagen. Al snel verhuisde het bureau met type-
machine naar de slaapkamer, alles lag vol briefjes
er mocht vooral niets weggegooid worden. Vaak
moesten eerst de briefjes opgeruimd worden voor
er geslapen kon worden. Ik, Martje stencilde alles
voor de toen Gerf.kerk o.m. liturgie's kerkblad, ect,
de stencilmachine stond ook op de slaapkamer, dus
een hele bedrijvigheid daar. Onze kinderen klaagden
ook wel eens, ik ook, veel telefoon, vooral tijdens
het eten en mensen aan de deur en weekends was
het vaak top drukte want de kopij moest naar de
heer van Dijk de drukkerij in Woudsend, soms twee
keer als de kopij weer eens te laat was ingeleverd.
Van Dijk woonde alleen en kwam op een gegeven
ogenblik ook wel zelf de kopij ophalen, gezellig
een bakje koffie drinken en veeal dan de vraag,
heeft u al gegeten? Meestal niet, dus ging er vaak
een bakje macaroni/ snert of wat we ook maar hadden
mee naar Woudsend .We hebben een vriendschap
er aan over gehouden. Helaas is de heer van Dijk
een aantal jaren geleden overleden. 

De Belboei staat centraal in ons gezin het is de grote
hobby van Andries en ik help waar dat nodig is.
Soms ook gemopper, maar het heeft ook veel leuke en
goede contacten opgeleverd met heel veel mensen.
Vaak word je gebeld, als er iets is gebeurd of mensen
moeten iets weten dan is het, bel maar naar Quarrè
die weten bijna alles wat er zich af speelt in Makkum.
Vooral de afgelopen jaren waren heel moeilijk voor
ons vanwege ziekte van onze dochters, er was heel
veel medeleven naar ons toe als gezin, mede door de
Belboei, waren de mensen heel betrokken. Hopelijk
dat de Belboei nog lang gelezen mag worden.

Dit is een korte impressie van mijn kant als partner
van uw redacteur 25 jaar Belboei, uit de begin jaren
van de Makkumer Belboei.

Martje Quarrè-Siedsma.

Beste luitjes,
Ik wou even zeggen dat ik het zo fijn vindt dat de
Belboei op het net staat. Ik geniet er iedere week
weer van, en blijf zo mooi op de hoogte van alle
gebeurtenissen in Makkum en omstreken. 
Ik woon al sinds 1961 in Engeland, maar kom zo
en dan weer thuis, om mijn moeder Syb van Dijk en
mijn broers, zusters en verdere familie te bezoeken.
Het is zo'n mooi dorp; dat verveelt nooit.

Hartelijke groeten,
Rommie Swan-van Dijk
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Een wereldse krant overal ter wereld waar ik ook
aan het werk ben blijf ik op de hoogte van wat er
in makkum gebeurt (werelds). Een oud-makkumer.

Gr Wichard Bootsma

MAKKUM

Onder mijn voeten knispert 't grind
door mijn haren voel ik de wind
achter de bomen hoor ik schapen blaten
ze zijn druk met elkaar aan 't praten.

De avondzon wijst me de weg
't kerkje, de dijk, een enkele heg
even houd ik stil
omdat ik alles in me opnemen wil.

De bermen groen, met paars en geel
is het waar, dat ik hierin deel?
Alleen dit, dit alleen heb ik nodig
al 't andere lijkt plotseling overbodig.

Op de dijk, turend over 't IJsselmeer
doet 't leven opeens minder zeer
eendenpaar met kroost, tussen het riet
't is zo gewoon, maar ik geniet.

De "kathedraal" van Makkum vlak voor mij
een boot glijdt er geruisloos aan voorbij
liggend in alle rust, 5 zwart-bonte koeien
ze lijken zich nergens mee te bemoeien.

Dit alles geeft me bijna net zoveel energie
als de windmolens, die ik thans voor me zie
even wil ik nog niemand tegenkomen
even nog alleen zijn in m'n dromen.

HBA.

Hallo redactie,
Namens waterpark "Mounewetter" feliciteren wij u
met uw 25-jarig jubileum. 

Wij zijn erg blij dat u onze artikeltjes steeds plaatst
in de belboei. Komt het eens een week niet uit, dan
komt het er wel een week later in, onze dank hier-
voor. We hopen nog lang van de belboei gebruik te
maken. We wensen u een gezellig jubileum toe en
tot de volgende keer.

Namens waterpark Mounewetter,
Hannie Kroontje-Steiginga

Beste Belboei lezers,

Door een e-mail van mijn broer Gerben kreeg ik de
oproep om mijn (onze) ervaringen aangaande de
Belboei op te schrijven. Ik ben toen eens op zolder
gaan kijken of ik er nog een exemplaar kon vinden.
Ik wist dat ik een aantal voorbeelden van drukwerk
had bewaard ter herinnering van de periode dat ik
werkzaam was bij de drukkerij van mijn vader.
Drukkerij Van Dijk te Woudsend. De Makkumer
Belboei die ik op zolder vond is nummer 234 geda-
teerd 21 december 1988. De krant bestond toen dus
4 jaar. Ik weet nog goed dat we op een avond in
Makkum hadden afgesproken met Jan Appeldorn,
Jan Werkhoven en Andries Quarré en misschien nog
anderen. Dat was de avond dat de opdracht voor de
eerste Belboei werd gegeven. Op de website zie ik
dat enkele van die mensen nog steeds tot de "harde
kern" behoren". 

Het ging in eerste instantie om 4 pagina's met
advertenties en korte artikelen. Al na enkele
nummers bleek dat dit niet genoeg ruimte bood aan
de wetenswaardigheden van Makkum en omstreken.
Dus werden het er wekelijks 8 pagina's met uit-
schieters rond de bijvoorbeeld kerst, wanneer de
kerst- en nieuwjaarswensen verschenen. Zoals in
het nummer wat nu voor mij ligt. Deze advertenties
zijn van de winkeliers, bedrijven, verenigingen en
privé-personen. Nog steeds klinken de namen in de
advertenties mij vertrouwd in de oren. Ruim 6 jaar
lang heb ik zo alles wat leefde in Makkum mee-

beleefd. Ik was verantwoordelijk voor de opmaak.
In die tijd nog veel handwerk. Het was dan ook altijd
spannend om de krant op dinsdagavond op tijd in
Makkum te krijgen. Ook de advertentie-administratie
namen we toen nog voor onze rekening middels
het aanmaken van acceptgiro's. Deze maakte ik via
een zelfgeschreven programma op één van de eerst
beschikbare computers. Dit is waarschijnlijk het
begin geweest van mijn nieuwe carrière. Ik ben nu
werkzaam in de IT. 

Ook mijn broer Roland heeft 7 jaren bij mijn vader
in de zaak gewerkt. Als familie, maar met name mijn
vader, zijn we dus lange tijd betrokken geweest bij
het tot stand komen van de Makkumer Belboei,
ook al woonden we in Woudsend. Mijn vader is
inmiddels helaas overleden maar ik weet zeker dat
ook hij zich zeer betrokken voelde bij de
Makkumer gemeenschap en in het bijzonder alle
mensen die zo gepassioneerd zorgden dat er elke
week weer een Belboei in de bus lag. Om zo inten-
sief bij een gemeenschap betrokken te zijn, heeft
gezorgd dat als Makkum ter sprake komt, ik altijd
nog met een warm gevoel terug denk aan die tijd. 

Ik feliciteer de Makkumer Belboei dan ook van harte
met het jubileum en wens de Belboei, medewerkers
en lezers nog een lang leven toe.

Jetze van Dijk

De heer van Dijk ontvangt uit handen van Ruurd Boonstra aardenwerk voor de vele jaren trouwe dienst.

Hallo, Mijn naam is Anne Koornstra en ik woon in
Lippstadt, Duitsland. Dit jaar ben ik de Schützen-
koningin van Lippstadt en dat is net even wat
anders dan dat wij gewend zijn in Makkum. Zo heb
ik al verschillende mooie jurken aangehad en heb
ik ook een hofhouding. Gelukkig is er af en toe ook
nog tijd voor een 'normaal' borreltje met de meiden
uit Makkum. 

Gr. Anne Koornstra
Geiststraße 49, 59555 Lippstadt
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Belevenissen van een ex-Makkumer

Mag ik mij even voorstellen, Jenny van den
Berg, geboren in Makkum in 1943, dochter van
Tijmen van den Berg. Omdat ik sinds 1986 in
Frankrijk woonachtig ben, werd ik gevraagd om
een artikeltje te schrijven voor de jubileum
Belboei. Ben ik nog steeds betrokken bij Makkum
of laat het me koud? Lees maar. 

Hier één van de anekdotes die er toe bijdroegen
om Makkum te verlaten, dat tot grote ongerust-
heid van mijn moeder, wat moest er van mij
terecht komen!

Als kind voelde ik mij niet zo gelukkig in
Makkum en zeker niet toen we Friese les op
school kregen van juffrouw Fennema. Zij was
héél streng en ondanks dat ik Friese boeken uit
de bibliotheek haalde om het Fries maar zo goed
mogelijk onder de knie te krijgen lukte het met
de uitspraak niet altijd even goed, bovendien had
ik geen Friese ouders, dus werd er geen Fries
gesproken thuis. Ik was verlegen en durfde  niet
altijd veel te zeggen, je moest beleefd blijven
van mijn ouders.

Maar op een dag was ik die Friese les zo zat, dat
ik het waterpistool van mijn broer mee naar
school nam. De les van het schoolbord spuiten,
dat gaf me een voldaan gevoel! Toen ging de
schoolbel en kreeg ik het Spaans benauwd. Daar
kwam juf Fennema de klas binnen, keek met
strenge blik rond en vroeg wie de les van het
bord had gehaald. Ik stak mijn vinger op en in
elkaar gekrompen vertelde ik dat ik de boosdoener
was. Ze was zo boos en zei, :"Jo maat stiet yn e
hoeke", dat was een dikke stok waar ze me wat
lellen mee op mijn vingers en arm gaf, de blauwe
plekken durfde ik thuis niet te laten zien.

Op mijn 17de verliet ik Makkum en ik wilde de
wijde wereld in en kwam in Assen terecht, waar
ik in de verpleging ging werken. Daarna
Enschede en toen Amsterdam waar ik mijn
geliefde zeeman ontmoette. Mijn jeugd wens

ging in vervulling, ik wilde met een zeeman
trouwen .Dat deden we vrij snel, want dan
mocht ik ook zeereizen meemaken.

Inmiddels werkte ik bij de VARA in Hilversum,
We waren net een half jaar getrouwd, toen ik
met Kees (mijn man) mee mocht naar Indonesië.
Een heerlijke reis van 4 maanden, onze 2de
huwelijksreis. Dat was in 1970, ik kreeg non-
actief van mijn werk, dat kon toen vrij eenvou-
dig bij de socialistische omroep. Ik was de enige
vrouw aan boord met 70 mannen,  waarvan 20
Nederlandse officieren. De bemanning was
Chinees en Indonesisch. Dus dat werd Kantonees
en Maleis leren aan boord. Kees was radio-
officier, als het schip in de haven lag was er geen
werk voor hem, dus konden we vele uitstapjes
maken, bijvoorbeeld naar Bandung. Ik ontdekte
steeds meer van mijn wijde wereld. Indonesië
heb ik in mijn hart gesloten, wat een mooi land.

Daarna ging ik nog 2 keer voor 2 maanden mee
naar Amerika, ik kon mijn geluk niet op om
zoveel over de wereld te kunnen zwerven, maar
ik vond het toch altijd weer fijn om in Nederland
terug te zijn, vooral naar Makkum waar mijn
wortels liggen. 

Na 7 jaar varen stopte Kees met varen en kreeg
een baan aan de wal in de computerbranche. Wij
kregen ons eerste kind, een dochtertje, Priscilla
en daarna verhuisden we naar Vianen waar ons
tweede dochtertje, Pauletta werd geboren.  Kees
was regelmatig op reis voor zijn werk en af en toe
ging ik mee met de kinderen. Tussendoor kwamen
we regelmatig in Makkum en ook maakten we
vele fietsvakanties met de kinderen door
Friesland waaraan we vele leuke herinneringen
hebben overgehouden.

In 1986 kreeg Kees een aanbod om in Zuid-
Frankrijk te gaan werken voor 3 jaar, uiteindelijk
beviel het zo goed dat we bleven. De kinderen
zijn hier gekomen toen ze 7 en 11 jaar waren, ze

moesten Frans leren op de lagere school en daar-
na ook Engels op de Internationale school.
Daarna is de oudste in Amsterdam gaan studeren,
waar ze haar Nederlandse man ontmoette. Dit
jaar zijn ze de gelukkige ouders geworden van
ons 2de kleinkind, Matthieu. Onze tweede dochter
ontmoette haar Deense man op de Internationale
school hier, maar woont nu in Denemarken. Zij
hebben een zoon en een dochter, Christopher en
Elisa. Ik heb gemerkt dat ik de oudste best
aardig kan verstaan want Deens lijkt ook een
beetje op Fries.

Kees en ik bleven in Frankrijk wonen, maar de
reislust zit ons nog steeds in het bloed. Omdat
Kees sinds 2004 met vervroegd pensioen is
gegaan, hebben we ook meer tijd om aan die
reislust gevolg te geven. De woelige baren hebben
we al een tijdje verlaten, maar op onze fiets door
zand en over stenige paadjes rijden doen we
graag. In 2006 van Cairo naar Kaapstand en in
2007 van Parijs naar Dakar. Kijk maar op
www.zinintrappen.nl als je Internet hebt.

In 1980 werd onze vader welverdiend in het
zonnetje gezet, hij mocht een gedenksteen van
hem en oom Aart onthullen. Een emotioneel en
heel mooi moment, waarbij alle kinderen en
kleinkinderen aanwezig waren. Ik begon me
meer in het oorlogsgebeuren te verdiepen en
ging op zoek naar meer informatie. Die kreeg ik
van Bauke Kamstra die mij kopieën van kranten-
knipsels opstuurde, waar ik heel gelukkig mee
ben. Ik heb nu een map vol met allerlei informatie
over de oorlogsperiode in Makkum.

Toen het 55 jarig bevrijdingsfeest er aankwam
wilde ik ook graag in Makkum zijn, dus pakte ik
het vliegtuig naar Nederland. Bij de ingang van
de feesttent stokte de adem me in mijn keel want
ik zag de grote krantenkoppen met mijn ouders
tijdens de onthulling van de gedenksteen en dat
maakte mij emotioneel. Ik was toch heel blij om
ook dit te mogen meemaken. Ik ontmoette Greta
Bergsma, mevr. Scheepvaart en Rietje, de heer
Brusse met dochter Dinie en vele anderen van
vroeger. Mijn Friese taal ging weer met sprongen
vooruit, misschien toch ook dankzij de strenge
juf Fennema.

Toen kwam de reünie van het 60 jarig bevrijdings-
feest dat Grè (Grietsie), Corrie en ik met z'n
drietjes beleefden, we zijn onder de indruk met
de warmte en liefde waarmee de Koninginne-
vereniging en misschien nog andere organisaties
dit organiseerden.

Sinds dat jaar zijn we ieder jaar van de partij om
de dodenherdenking mee te maken waarbij o.a.
die zes onschuldige jongens worden herdacht.
Die hebben moeten lijden onder de martelingen
en werden uiteindelijk doodgeschoten. Fijn, dat
wij deze keer een krans voor hen neer mochten
leggen.

Jenny Vonk - van den Berg, Frankrijk.

v.l.n.r.: Corrie, Jenny, Sipke Horjus en Grietje van den Berg.
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Poepjes

Lang geleden, toen wij pas in Makkum woonden
werd ik aan een meneer Poepjes voorgesteld. Sinds-
dien was ik van plan om er iets over op papier te
zetten. Dat heeft nog tot 2001 geduurd. Omdat Piet
Poepjes een groot voorstander was van een dorps-
krant ten tijde van de oprichting van de Belboei
draag ik de Poepjescolumn aan hem op.

In Makkum liggen er niet alleen poepjes op de stoep
maar merkwaardig genoeg lopen er ook poepjes
rond. Hij of zij is een van de "Póeóepen", waarbij
de oe langgerekt moet worden uitgesproken, betekent
dat je bij de familie Poepjes hoort. De Poéoépen
weten van wanten en zijn ondanks hun naam beslist
geen schijtlijsters. Baby-tjes en peutertjes worden
vaak toegesproken met "Toedeloe poepie, poepie"
of "Wat ben jij een schéétje". Maar dan groeit zo'n
scheetje op tot een scheet van 1.90 m en vraagt een
havoleraar, die al eerder een, zéér gefrustreerde,
Poepjes in de klas gehad heeft: "Jan Po-ëpjes, is die
aanwezig?" "Gewoon Poepjes, meneer, hoe je 't
ook uitspreekt de stank blijft hetzelfde". De tegen-
woordige trend onder vrouwen om ook nà de
huwelijksdag hun meisjesachternaam te blijven
voeren, scoort niet erg hoog onder de Poéoépen-
vrouwen. Zij staan vierkant achter hun echtgenoot.
Beíder namen gebruiken is ook niet erg populair.
Niet: mevrouw Pietersma-Poepjes, maar mevrouw
Pietersma! Punt! 

Lang geleden, halverwege de vorige eeuw, reisde een
Poepjes-vader met zijn dochter naar Amsterdam

voor familiebezoek. Voor het Centraal Station
stappen zij over op de tram. Nieuwsgierig loopt
dochterlief meteen door naar het achterbalkon.
Pa-Poepjes heeft geen zin om in de kou te staan en
roept door de volle tram: "Net op it balkon, Sijke".
De conducteur stormt naar achteren: "Welke gek
staat er nu weer op mijn balkon te zeiken!?" Hij
kijkt in de verschrikte ogen van een tienermeisje.
"Waar zijn de boeren dan mee bezig?," bijt hij haar
toe. "Mijnheer", zegt Pa-Poepjes, "Jo moette niet
so skelden, se héét Sijke". "Ja", beaamt Sijke,
"Sijke Poepjes".  Het rode hoofd van de conducteur
kleurt prachtig bij zijn blauwe uniform: "Neem een
ander in de maling en niet mijn!!", brult hij en
duwt hen eigenhandig bij de eerstvolgende halte de
straat op. Makkumers hóren het al niet meer als
iemand de naam Poepjes noemt. Maar toeristen
staan gniffelend te wijzen naar de viskraam van
Piet Poepjes. Moet hij daarom zijn naam veranderen?
Juist niet! Een prima reclame. Trekt veel kijkers en
klanten. Hij en zijn naam worden bijna dagelijks
gefotografeerd. 

Een aantal van de Poepjes-people wordt strontziek
van al dat gezeik en de grapjes. Zij vragen naams-
verandering aan. Tot voor kort moest de naam altijd
met een P beginnen en mocht het niet een reeds
bestaande naam zijn. Zo kwamen de familie's Portma,
Portena, Portengen en Poortema tot stand. "Ik zal
ze eens een poepie laten ruiken en mij niet meer in
de stront laten trappen", dacht een van de
Poéoépen en maakte er "Van Palmhoven" van. Nu
is de "P" niet meer verplicht. Laatst is er een
"Veslinga" bijgekomen, een afleiding van "Vessel"
= schip. Voor een vissersfamilie geen gekke naam.
En "Van Bloemendonk" doet denken aan mooie
kleuren en de heerlijke geuren. Kunnen wij in de
toekomst  "Fecaliasma", een Friese vervoeging van
de kouwe kak "Fecaliën" verwachten? Of wat te
denken van "Fecesma" of  "Fecesjes"?

In het telefoonboek van Makkum staat twaalf keer
de naam "Poepjes". Zíj houden hun naam hóóg. Zij
vinden hem, póépchique. En wàt er ook over
gezegd wordt:  zíj hebben er schíjt aan !!

Tineke, 9 april 2001
tpfahner@live.nl

Vader en moeder Adema feliciteren dochter Ina na
haar installatie als burgemeester.

Het dorp waar je geboren en getogen bent vergeet
je nimmer, ook al heb je aan dat dorp enkele zeer
pijnlijke herinneringen. Bovenal voel ik vreugde en
soms een tikkeltje heimwee wanneer ik de artikelen
uit de Belboei lees. De keren dat ik Makkum bezoek
en de  "leane" oprijd heb ik het gevoel dat het dorp

mij omarmt. Het dorp waar ik heb gekaatst, gevoet-
bald, gespeeld, naar de lagere school ben geweest,
geweldige kameraden heb gehad en waar ik mij in
mijn jeugd voor 100% thuis voelde. Het lot brengt
je echter op diverse andere plaatsen in het land. Het
is maar net hoe een dubbeltje rolt en wat je ambities
zijn. Nu woon ik al weer enige jaren in de friese
hoofdstad en daar is ook niets mis mee. Gelukkig
heb ik via internet wekelijks contact met de Belboei
en blijf  ik op die manier op de hoogte van een
heleboel zaken Makkum betreffende. 

Stuur nog een foto mee van mijn dochter Ina, die
vorige week is geinstalleerd als burgemeester van
Veghel In Brabant. Ik hoef U niet te zeggen dat dat
voor Wabe Adema en zijn vrouw een bijzondere
gebeurtenis was.

Ik feleliciteer de hele redactie van de Belboei met
dit geweldige jublileum. Ik hoop dat ik nog vele
jaren van het Belboei nieuws zal kunnen genieten.

Wabe Adema Leeuwarden

Makkummer Belboei

Hello: I can read Dutch but I cannot write it. It is
similar as when I went to the school with the Bible
in Makkum. We could talk Frisian but could not
write it because we had to write and speak Dutch
in the class room. I have been in Canada 58 years
and have very few opportunities to speak Dutch.
My wife as born in Sarnia and does not speak
Dutch at all.  We were in Makkum 5 years ago and
had a good time visiting places I remembered
when I lived there till 1951 when we immigrated to
Canada. My wife Joyce and I are celebrating our
50th wedding anniversary this Saturday May 23,
2009. We will have an open house at our Church
and then we will take the family to a local restaurant
for a festive dinner. I have two brothers and four
sisters and they will all be there with their spouses.
Joyce's brother and his wife and an other sister
in-law will also help us to celebrate. 

So here are Greetings from Sarnia, Canada and
Happy 25th anniversary.

Fred and Joyce Abma

I read the Belboei on your website and I look forward
to the May 27th edition.  

Hallo: Ik kan Nederlands lezen maar niet schrijven.
Net zoals vroeger toen ik naar de school met Bijbel
ging en wel Fries kon spreken maar ook al niet
schrijven omdat we in de klas Nederlands moesten
spreken en schrijven. Ik woon nu al 58 jaar in Canada
en er zijn maar heel weinig gelegenheden om
Nederlands te spreken. Mijn vrouw is geboren in
Sarnia en spreekt helemaal geen Nederlands. Vijf
jaar geleden waren we in Makkum, we hadden een
heerlijke tijd met name bij de bezoeken aan plaatsen
die ik mij herinnerde uit de tijd dat wij daar tot
1951 woonden. Mijn vrouw Joyce en ik vieren op
zaterdag 23 mei 2009 ons 50 jarig huwelijk. We
houden open  huis in onze kerk en gaan naderhand
met de familie naar een plaatselijk restaurant waar
we gezellig met elkaar een diner gebruiken. Ik heb
twee broers en vier zusters die met hun respectie-
velijke levenspartners aanwezig zijn. Ook de broer
van Joyce en zijn echtgenote en een schoonzuster
vieren deze dag met ons mee.

Wij groeten jullie vanuit Sarnia Canada en van
harte gefeliciteerd met het 25 jarig jubileum. 

Fred en Joyce Abma.

Ik lees de Belboei op internet en kijk nu al uit naar
het nummer van 27 mei.
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Verbazingwekkend leuk appartement (2006),
ideaal voor starter of alleenstaande,
gelegen in het gezellige centrum vlakbij
de sluis. Met een berging op de b.g.g.,
centraal trappenhuis en lift. Indeling
appartement op 2e verd.: royale 
woonkamer met Frans balkon, open 
keuken v.v. apparatuur, badkamer met
dakkapel en v.v. douche, wastafel en 
toilet, ruime slaapkamer met dakkapel,
berging/bijkeuken.

Vraagprijs:  129.500,- k.k.

Goed onderhouden, gezellige tussenwoning 
met diepe tuin op het oosten v.v. achterom 
en grote houten berging, 180 m² eigen
grond. Ind.: entree/hal, badkamer v.v. 
toilet, wastafel en douche, open keuken
v.v. inbouwapp., kelder, woonkamer met
open haard, aangebouwde bijkeuken 
met buitendeur. 1e Verd.: overloop, 
3 slaapkamers en (slaap)kamer met 
2e toilet. 2e Verd.: niet bevloerde 
zolderberging.

Vraagprijs  135.000,- k.k.

Op levendige locatie aan de haven ligt
deze karakteristieke vrijstaande 
dijkwoning, met uitzicht over de haven 
en het natuurgebied. Eigen grond 187 m²,
beschermd dorpsgezicht. Ind. oa: 
woonkamer met schouw, bijkeuken, 
woonkeuken, inpandige berging met 
buitendeur, badkamer in aanbouw, 
kamer met uitzicht haven, 3 slaapkamers,
bergzolder. Verwarming middels 
gaskachels. Beschutte plaats met schuur.

Vraagprijs  138.000,- k.k.

Karakteristieke, gezellige en goed 
onderhouden woning, rustig gelegen 
in centrum met betegelde achtertuin 
v.v. achterom. Eigen grond 70 m². 
Ind.: zijentree/hal met trap naar 1e verd.,
toilet met fonteintje, woonkamer met 
houten vloer, woonkeuken v.v. inbouwapp.
en kelderkast, hal met buitendeur 
naar achtertuin. 1e Verd.: overloop, 
3 slaapkamers en badkamer. Vlizotrap
naar 2e verd.: zolderberging.

Vraagprijs  143.500,- k.k.

Leuke, sfeervolle en knusse
(starters)woning met patio, in het 
centrum. Eigen grond 75 m². Uitstekend
onderhouden, recent volledig gerenoveerd
en van binnenuit geïsoleerd. Ind.:
entree/hal, woonkamer met parketvloer
en balken plafond, ruime keuken 
vv inbouwapp. en schuifpui, badkamer 
vv wastafel, toilet en douche, bijkeuken.
1e Verd: royale overloop, grote 
slaapkamer (voorheen 2) met dakkapel.

Vraagprijs  148.000,- k.k.

Nagenoeg volledig nieuw te bouwen 
halfvrijstaande woning (ook fundering
wordt vernieuwd), gelegen aan de rand
van het centrum. De woning krijgt een
entree/hal, toilet, woonkamer met 
trapkast, half open keuken en bijkeuken.
1e Verd.: overloop, 2 slaapkamers en een
badkamer. Dakkapel aan zowel voor- als
achterzijde, grotendeels plat dak. Tuin op
noorden met achterom. Casco-oplevering
bespreekbaar!

Koopsom  166.500 v.o.n.

Vrijstaande, vrijwel geheel verbouwde en 
verrassend ruime gezellige woning, gelegen 
in de dorpskern met diepe tuin (ZO).
Goed onderhouden, totaal 345 m² 
eigen grond. Ind.: entree/gang, keuken
v.v. inbouwapp., woonkamer met eethoek
en zitgedeelte, hal met buitendeur en 
toilet. 1e Verd.: overloop, badkamer v.v.
2e toilet, wastafel en douche, slaapkamer
en grote bergruimte (2e slaapkamer
mogelijk).

Vraagprijs  153.500,- k.k.

Aan de rand van het centrum gelegen 
uitgebouwde tussenwoning met circa 25
m diepe tuin op het zuiden met achterom
en stenen berging. Eigen grond 260 m².
Indeling: entree/hal, toilet, kelderkast,
ruime L-vormige woonkamer, grote 
open woonkeuken v.v. inbouwapp. en
openslaande tuindeuren. 1e Verd.: 
overloop, 3 slaapkamers, badkamer v.v.
2e toilet, wastafel, ligbad met douche.
C.v.-combiketel 2005.

Vraagprijs  149.000,- k.k.

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

koop
subsidie

KKeerrkkeebbuurreenn 1155 GGaaaasstt,, BBuurreenn 2211

MMaakkkkuumm,, KKeerrkkeebbuurreenn 4444MMaakkkkuumm,, KKeerrkkssttrraaaatt 1188MMaakkkkuumm,, SSlloottmmaakkeerrssssttrraaaatt 44

MMaakkkkuumm,, KKeerrkkssttrraaaatt 22ee MMaakkkkuumm,, KKooffssttrraaaatt 1188 MMaakkkkuumm,, WWoorrkkuummeerrddiijjkk 99

Aan de haven en in het centrum gelegen
vrijstaande woning met aanbouw, bestraat
terras op het ZW en schitterend uitzicht
over de haven en het natuurgebied
“Noordwaard”. Onderdeel beschermd
dorpsgezicht, totaal 88 m² eigen grond.
Indeling: entree/gang, toilet, woonkeuken
en woonkamer. 1e Verdieping: overloop, 
2 slaapkamers, badkamer oa met douche.
V.v. C.V. Vergunning voor dakkapellen
aanwezig.

Vraagprijs  149.000,- k.k.

koop
subsidie

MMaakkkkuumm,, WWoorrkkuummeerrddiijjkk 33

Voorstraat 1 - Makkum - Tel. 0515 - 233664          ww.kingmawalinga.nl



pag. 11 MAKKUMER BELBOEI - 27 mei 2009

����������������������������

�����

������������������������������������������

�����������������������������������������

������������������������������������������

���

�������������������������������������

���������������������������������������

�����������������������������������������

���

����������������������������������������

�����������������������������������

������������������������������������������

�������������������������������������������

�������������������������������������������

����������������������������������������

������������������������������������

���

���������������������������������������

�����������������������������������������

�������������

����������������������������

�����������

���������������

�������������������������

�����������������������

Mededeling
In verband met de Pinksteren verschijnt de
Makkumer Belboei volgende week op donder-
dag 4 juni. Het tijdstip van inleveren blijft zoals
gewoonlijk op vrijdag voor 20.00 uur en een
Zoekertje op vrijdag voor 12.00 uur.

Man gewond na ongeval
Makkum - De politie heeft zondagavond het
ambulancepersoneel geassisteerd in verband het
aantreffen van een gewonde man in de Klipper-
straat. Een 54-jarige persoon kwam zodanig ten
val dat hij diverse verwondingen opliep, waar-
onder fikse hoofdwond. Hij is per ambulance
overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek.

Inbraak in woning 
Pingjum - De politie onderzoekt een inbraak in
een woning aan de Waltingaleane. Tussen donder-
dagavond en zondagavond kwam men binnen na
het forceren van een ruit. Uit de woning werd een
geldbedrag weggenomen. De 39-jarige bewoner
deed aangifte.

Zing Mee…..
Makkum - “Samen in de naam van Jezus”.
Zondagavond  31 mei worden er weer bekende
geestelijke liederen gezongen in de grote zaal
van zorgcentrum “Avondrust”. De zang wordt
begeleid op het orgel door de heer Age Couperus.
De toegang is vrij, aanvang 19.30 uur. 

Voor meer info: A. Otter, tel. 0515-542126 en
D.Tamminga, tel. 0515-231618.

Makkumer Bluesbrothers 
Pinksterzondag in Frisia  Schraard

Schraard – De Makkumer Bluesbrothers komen
Pinksterzondag 31 mei a.s. met 12 man optreden in
Frisia. De band bestaat uit  2 zangers, 2 gitaristen,
een drummer, een bassist en een toetsenist, daar-
naast nog een vijfmans blazerformatie. De band
is zo’n 15 jaar geleden opgericht en nagenoeg
ongewijzigd gebleven. Dit ‘zootje’ ongeregeld
weet elke keer opnieuw, door de opzwepende
muziek en entertainment, het publiek los te
krijgen. Dus op naar Frisia in Schraard, de aan-
vang is om 22.00 uur.

(eigen foto)
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BBAASS  ZZIIJJPP
aaaaaaaarrrrddddaaaappppppppeeeellll   --   GGGGrrrrooooeeeennnntttteeee  --

FFFFrrrruuuuiiii tttthhhhaaaannnnddddeeeellll
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . 1.00

Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

Mooie bananen             
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.00

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85

Bij besteding boven  5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . . 1.00

Wij hebben weer nieuwe oogst 
eerstelingen mee

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Starters op de woningmarkt: grijp je kans met Koopsubsidie!
Het klinkt tegenstrijdig, maar de stagnerende
woningmarkt, ontstaan door de financiële crisis,
biedt juist aan mensen die voor het eerst een
huis willen kopen uitstekende kansen. Om te
beginnen zijn de huizenprijzen gedaald, zodat
starters een goede onderhandelingspositie
hebben. Daarbij zijn de rentes in de afgelopen
maanden gedaald en zijn er voor starters
diverse interessante mogelijkheden, zoals
startershypotheken, Nationale Hypotheek
Garantie, een Starterslening en koopsubsidie.
"Het is een aantrekkelijke markt voor starters,
dus er is voor hen genoeg reden om zich goed
te laten informeren" aldus Huis & Hypotheek-
adviseur Wietze Nijboer

Door de financiële crisis worden er op dit
moment minder huizen verkocht dan voorheen.
Om dubbele lasten te voorkomen, wachten veel
huizenbezitters tot ze hun oude woning hebben
verkocht, voordat ze een nieuwe durven aan
te schaffen. Dit betekent dat er relatief veel
aanbod is en weinig vraag. Voor starters op de
woningmarkt, die alleen willen kopen en geen
woning hoeven te verkopen, is dit het ideale
moment om de markt op te gaan. De prijzen zijn
aanzienlijk gedaald en dankzij de stagnerende
markt hebben ze een goede onderhandelings-
positie. Huizenbezitters zijn eerder bereid om
iets toe te geven op de verkoopprijs, zodat zij
uiteindelijk ook op zoek kunnen naar een
nieuwe woning. "Maar er zijn meer redenen
waarom het voor starters juist nu zo interessant
is om te kopen", aldus Huis & Hypotheek-
adviseur Wietze Nijboer. "Omdat het jaren-
lang voor starters zo moeilijk was om een
huis te kopen, zijn er diverse constructies en
regelingen ontwikkeld om een eigen huis juist
voor deze groep haalbaar en betaalbaar te
maken. Zo bieden diverse woningcorporaties
voormalige huurwoningen te koop aan, met
daarbij speciale regelingen als 'Koopgarant'
en 'Koop Goedkoop®'. En dat is nog maar een
voorbeeld. Daarom is het verstandig om je goed
te laten informeren: er kan meer dan je denkt!"

Nationale Hypotheek Garantie
Om te beginnen is er Nationale Hypotheek
Garantie (NHG). Als de koopsom van de
woning, inclusief kosten koper, niet hoger is
dan 265.000 euro, kan men voor deze garantie
in aanmerking komen. "Wie een hypotheek met
NHG heeft, is ervan verzekerd dat de hypo-
theeklasten worden doorbetaald als men buiten
zijn of haar schuld om in financiële problemen
raakt. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding,
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Door
deze garantie zijn banken eerder bereid om
een hypotheek te bieden en wordt er boven-
dien een rentekorting verleend. Die korting
bedraagt minimaal 0,2% en kan oplopen tot
wel 0,6%. NHG is dus veilig, verantwoord en
voordelig; dat is dan ook de reden dat wij als
adviseur altijd kijken of onze klanten hiervoor

in aanmerking komen," aldus Wietze Nijboer.

Starterslening en koopsubsidie
Maar er is meer: er bestaat ook zoiets als een
Starterslening. Deze wordt verstrekt door de
stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Nederlandse gemeenten (SVn) en is ook bedoeld
om koopwoningen voor starters makkelijker
bereikbaar te maken. Wietze Nijboer "Met de
Starterslening kan het verschil tussen de
kosten van de aankoop van de woning en de
maximaal mogelijke lening van de koper
worden overbrugd. Deze lening wordt in een
beperkt aantal situaties verstrekt. Iedere
gemeente bepaalt welke woningen in aan-
merking komen voor een Starterslening en
stelt zelf de voorwaarden vast. Maar altijd geldt
dat de aanvrager een hypotheek met NHG
moet afsluiten. En dan kunnen starters nog
een beroep doen op de Wet bevordering eigen-
woningbezit (Wbe), oftewel koopsubsidie."
Hiermee kunnen meer mensen met lagere of
gemiddelde inkomens zich een eigen woning
veroorloven. Het is een maandelijkse belasting-
vrije bijdrage in de hypotheeklasten, waarbij
de duur en het bedrag afhankelijk is van het
toetsinkomen, de koopsom, de hypothecaire
lening en de leeftijd."

Goed advies van belang
Kortom: het lijkt het jaar van de starter te wor-
den. "Zo zou je het misschien kunnen zien",
lacht Huis & Hypotheek-adviseur Wietze
Nijboer "De economische crisis is natuurlijk
niet leuk, maar voor starters op de woning-
markt biedt deze wel kansen. De combinatie
van de minder hoge woningprijzen, de lagere
rentestand en de diverse overheidsregelingen
maakt het voor starters inderdaad bijzonder
interessant om juist nu toe te slaan. Om aan
een beginkapitaal te komen, zijn er oplossingen
te bedenken die bovendien fiscaal aantrekkelijk
zijn. Zo kan men geld lenen bij familie, vrienden
of de werkgever, tegen een interessant rente-
percentage. Ook mogen ouders of grootouders
zowel eenmalig als jaarlijks een schenking
doen en kunnen starters gebruik maken van de
borgstellingregeling. Hierbij staan de ouders
garant, zodat de starter een hogere hypotheek
kan krijgen. Kortom: er is van alles mogelijk,
dus het is zeker van belang om goed en onaf-
hankelijk advies van een hypotheekadviseur
in te winnen."

Bent u ook starter op de woningmarkt?
Overweegt u voor het eerst een huis te kopen?
Maak dan een vrijblijvende afspraak met Huis
& Hypotheek voor meer informatie over de
mogelijkheden die er zijn.

Huis & Hypotheek Makkum
Kerkstraat 2F

8754 CS  MAKKUM
0515-577027
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Mona Duopak Pudding met saus, 2x125 gram.............nu 0.99
Riper Krite Kaas, 500 gram..........................................nu 4.99
(met bieslook, knoflook en selderij)

Deep Blue Pink Zalm, 213 gram...........................nu 99 cent
Melba Toast, pakje 100 gram................................nu 69 cent
Remia Feestsaus, diverse soorten, 250ml......van 1.29 nu 0.99
Bugles Nacho-Chees, 125 gram....................................nu 1.19
Econom Zakdoekjes, pak à 18x10 pakjes.....................nu 1.09

Bij aankoop van een krat Heineken bier
Fleece Cap Gratis
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Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 28/5 t.e.m. wo. 3/6

Burgerlijke stand 
april 2009

Geboren
Brecht Jetske, dv Paul P. van der Werf 
& Pleuntje Reitsma te Burgwerd;

Minke Martine, dv Johannes H. Hoek 
& Hester P. Brouwer te Hichtum;

Idske, dv Doede K. de Vries 
& Grietje Visser te Arum;

Jens, zv Johan M. Faber 
& Jitske T. Brouwer te Witmarsum;

Jaimy, zv Reindert W. Woldijk 
& Baukje J. Hoekstra te Makkum.

Gehuwd         
Gerardus Jans & Anna M. Hempenius te Wons;

Hans K. Poepjes & Nynke Bouwhuis te Makkum.

Overleden         
Ynte de Boer te Bolsward, 65 jaar, 
ev Trijntje van der Velde;

Antje Buwalda te Schettens, 96 jaar;

Tjepke Herrema te Witmarsum, 69 jaar, 
ev Tjitske Anema;

Jan Odinga te Pingjum, 78 jaar, 
wv Jetske de Boer;

Melle H. Postema te Pingjum, 76 jaar;

Gerrit J. Draaijer te Makkum, 78 jaar, 
ev Catharina H. de Vries;

Jan van der Lei te Witmarsum, 86 jaar;

Germen van Malsen te Makkum, 65 jaar, 
ev Idske J. de Vries;

Matheus Huitema te Tjerkwerd, 83 jaar, 
wv Berendina G.M. Breteler.
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Psychotherapeutische Praktijk Arum

Arum -Vanaf januari 2007 heeft Aramand
Gouvernante van Raders een praktijk in psycho-
therapie. Hij heeft jaren ervaring in deze branche
en besloot een eigen praktijk te beginnen. De rust
van het Friese platteland sprak hem wel aan en
toen hij in Arum gewezen werd op een pand,
wat uitstekend geschikt was, ging hij van start.
Er kwamen de nodige aanpassingen en nu na
ruim twee jaar heeft hij zijn praktijk uitgebreid
met een Samadhi bad. Een extra aanvulling van
de werkzaamheden. Het is een bad met zoutwater
en er is speciaal een extra gebouw op het erf
geplaatst, waarin het bad geplaatst is. Een houten
gebouw met een rustieke uitstraling en eenmaal
binnen krijg een indruk van de ruimte waarin de
rust je tegemoet komt. De inrichting is heel bij-
zonder. Er kan volledig ontspannen enige tijd door-
gebracht worden in deze wellness ruimte. Het bad
is voorzien van zoutwater en niet gewoon water
met zout. Het geeft hetzelfde effect als drijven
in de Dode Zee. Je gaat drijven en volledig ont-
spannen. Niet verkeerd in deze hectische tijd.
Daarna even lekker relaxen is een ligstoel met

uitzicht op het wijde landschap. Bij mooi weer
kunnen de openslaande deuren open en waant de
bezoeker zich waarschijnlijk alleen op de wereld.
Een lekkere kop thee erbij en de zorgen worden
even vergeten. Naast deze wellness kunnen de
mensen ook in de praktijk terecht met hun pro-
blemen. Er zijn veel mensen die vastlopen in onze
maatschappij. Er veranderd veel en niet iedereen
kan dit helemaal alleen verwerken. Hierbij is
hulp van een psychotherapeut soms echt nodig.
De relatie problemen zijn soms wel op te lossen
en een echtscheiding is niet altijd noodzakelijk.
Ook de hectische ontwikkelingen in de werksfeer
kan niet iedereen aan. Vooral mensen die de 50
bereikt hebben zitten vaak niet goed in hun vel.
Ze komen jeugd tegen in de werksfeer en deze
hebben vaak een slecht beeld over de oudere
werknemers en denken het beter te kunnen doen.
Wat niet altijd waar is. Blijf er niet mee rond lopen
en zoek hulp, is het motto. Je kunt dan vaststellen
wat je bereikt en hebt en wie je eigenlijk bent.
Wat zou ik graag nog willen, waarvan ik de
oplossing niet alleen kan vinden. Het zijn niet
alleen oudere mensen, maar tegenwoordig ook
veel jongeren, die even hulp nodig hebben.
Armand Gouvernante van Raders probeert samen
met de cliënt uit de vaak negatieve spiraal te
komen. Dus zowel voor onstspanning als voor
hulp kunt u in Arum terecht. 

De van Raders Group is gevestigd aan de
Baarderbourren 9, 8822 WR Arum. 0517-641858
Open dagen zijn er 29 en 30 Mei. 

(eigen foto)

Makkum - Net als vorig jaar is wordt het een
muzikaal feest na afloop van de Slag Makkum.
Stichting Leugenbollepop heeft ook dit jaar
weer een mooi programma weten te boeken
voor de zaterdagavond 6 juni. Direct na de prijs-
uitreiking wordt de tent omgetoverd tot podium-
zaal waar 4 bands voor jullie gaan optreden.
Voor de meeste sloeproeiers is de pijp leeg na de
zware race over het onstuimige IJsselmeer maar
het beloofd en mooie avond te worden met
goede muziek. Op het moment van schrijven
zijn nog niet alle bands bekend maar een aantal
namen kunnen wij nu al noemen. 

En band die nu nog volop in de finales zit van de
kleine prijs van Fryslan is Yorn van Overwijk en
de Heatmachine. In maart '09 vind The Heat-
machine de ideale line-up. Met Berber de Vries
op toetsen, Bart Hooghiemstra op bas en mega-
foon, Nick Feenstra op saxofoon, Midikeyboard
én koe-bel, Marije Hoekstra op drums en Ineke
Dijkstra (talent uit Makkum, red.) en Nina
Boegschoten op achtergrond zang. Een ietwat
ongebruikelijke bezetting, Maar ook een ietwat
ongebruikelijke muziek. Denk aan een combinatie
van Queens of the Stone Age rock en de rock 'n
roll van onze eigen Herman Brood.  Nieuwsgierig?
Kom dan kijken 6 juni.

Net als vorig jaar is Onomatopoeia weer geboekt.
Hun biografie: Deze band bestaat uit 4 leden die
al ruim 10 jaar samen spelen en samen heel veel
plezier beleven aan de muziek. Bijna iedere
vrijdag wordt er gerepeteerd in een lokale studio.

De muzikale voorkeur van de heren Joost, Jetze,
Marlon en Menco ligt al jaren in dezelfde straat
waardoor er een hechte band is ontstaan. Het
motto van deze band: "Plezier op het podium is
plezier in het publiek" Met een bijzondere mix
van bands en nummers proberen zij de scherpe
kantjes van de pop-rock op te zoeken en het
publiek te boeien en te entertainen.

Ook een band die vorig jaar te zien was is Loco
Live. Het idee werd gesmeden in de kroeg; Jan
Poog wou nog één keer lekkere harde punkmuziek
spelen om daarna voorgoed te stoppen met de
muziek. 6 juni mag  "Loco Live" (genoemd naar
het laatste album van "The Ramones") wederom
spelen op "Kleintje Leugenbollepop". LOCO LIVE
is de bandnaam van de "the Ramones" coverband
uit Makkum. De band is opgericht in het najaar
van 2006 en bestaat uit zanger Jan Poog, drummer
Edwin Scheepvaart, gitarist Tim Homan en bas-
gitarist Menco Pieters. Vorig jaar in de tent en
dit jaar weer, wij zijn vereerd om ons kunstje
nog een keer te  vertonen! Hierbij roepen we alle
punk-/ Ramones fans op: om met z'n allen lekker
los te gaan. Zorg dat je erbij bent! 
(ps: 16 nummers in 36 minuten……..) 

Aan de vierde band wordt op het moment van
schrijven nog druk gewerkt. Het zal een coverband
worden met toegankelijke en dansbare muziek
om de avond mee af te sluiten. Houdt de posters
en media in de gaten voor de definitieve line-up.

Stichting Leugenbollepop Makkum

Kleintje Leugenbollepop aansluitend op de Slag om Makkum
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Zing mee...
”samen in de naam van Jezus”

Zangavond van bekende geestelijke

liederen in de grote zaal van 

”Avondrust”, Kerkeburen 66, Makkum

op D.V. zondagavond 31 mei.

Aanvang 19.30 uur, toegang vrij.

Info: tel. 0515-542126 / 231618

STRAATKAATSEN 
WITMARSUM 2009

Junioren en Senioren
VOOR ALLE INWONERS VAN WITMARSUM

WOENSDAG 17 JUNI 
DONDERDAG 18 JUNI en

DE FINALES
OP ZATERDAG 20 JUNI
AANVANG: 18:30 uur

OPGEVEN KAN T/M 
DINSDAG 16 JUNI TOT 20:00uur

Bij Gretha Gerritsma
Tel: 532109 OF PER MAIL

KVPIMMULIER@GMAIL.COM

Ferwoude/Parrega (Aaltjemeerweg)  Jawis het eerste
lustrum Fè-ROCK festival. Dit zegt Auke Pier Buma
over Fé-Rock festival dat het komende Pinksterweek-
einde zijn vijfde editie beleeft. Fé-Rock wordt gehouden
op zaterdag 30 en zondag 31 mei op het festival terrein
aan de Aaltjemeerweg tussen Ferwoude en Parrega.
Buma, die in Workum het Swingcafé September aan
het Súd runt en in Ferwoude woont, heeft al grote
bekendheid als organisator van muziekfeesten. Het
laten vallen van het woord Septemberpop is in dezen
al meer dan genoeg. Voor Fé-Rock is hij echter ook
weer verantwoordelijk. Wat wol dúdlik is, dat is dat
Fe-ROCK gjin kopy is fan Septemberpop.” De voor-
verkoop is inmiddels in volle gang; bij het terrein van
Fe-ROCK kosten de kaarten 13 euro, maar in de voor-
verkoop,  bij sigarenmagazijn en cd-speciaalzaak Van
der Velde aan het Noard in Workum, hoeft men slechts
10 euro neer te tellen. Voor de zondag kan men de
kaarten gewoon bij het festival terrein kopen. Het pro-
gramma van Fe-ROCK mag er trouwens meer dan
zijn. Er treden zogenaamde tribute-bands op; voor de
wat oudere lezers: dit zijn bands die niet alleen spelen
‘in de geest van’ de artiesten wier naam zij (min of
meer) dragen, maar die proberen die artiesten in alles
zo veel mogelijk letterlijk te kopiëren. Op zaterdag-
avond zal er nog geen tribute band optreden, maar
wel, de nu al legendarische Bierefluiters.

De Bierefluiters zijn een 6 koppig ludiek gezelschap
dat louter bestaat uit tandloze knaagdierhouders, aard-
appellooftrekkers en aardbolstoffeerders. De jongens
zijn overigens allen 110% lesbie. Proost! Dat deze super
vrolijke feestband altijd garant staat voor een avondje,
feesten & zuipen als beesten mag dan ook geen toeval
meer heten, want de jongens zijn op het podium net
een stel doldoorgedraaide geesten, daarom spelen ze
ook al ruim 3 jaar op de Zwarte Cross, en kan gerust
gezegd worden dat ze bij het inventaris horen van de
Zwarte Cross. Het is een mengelmoes van Mooiwark,
Status Quo en bekijk het zelf maar. DJ Taeke, hij draait
zijn platen al vanaf het eerste uur Fe-ROCK, en zal er
zeker weer een super feesie van maken. Kortom de
zaterdagavond gaat knallen. Op zaterdag 30 mei gaat
het terrein om 20.30 uur ’s avonds open. De bands
beginnen een uur later te spelen. In de tent zijn twee
podia. Op podium zuid  de band de Bierefluiters zij
spelen tot 1.30 uur ’s nachts. Op podium noord is een
drive-in show met de bekende dj Taeke (Wouda) die
om 2.00’s nachts stopt. 

Op de tweede dag (zondag 31 mei) beginnen de bands
al om 17.00 uur in de middag, en zetten ze er om
24.00 uur een punt achter. Dit heeft te maken met de
vergunningen die worden verstrekt door de gemeente
Wûnseradiel en met de Elfstedentocht op de fiets van
aanstaande maandag, tweede pinksterdag. Het terrein
gaat deze zondag daarom al om 16.00 uur ’s middags
open; de bezoekers worden dan op een stevig rock
gehalte getrakteerd. 

17.00 uur tot 17.45 uur King Cool 
Over de bandleden van KingCool kun je veel zeggen,
maar niet dat ze stil hebben gestaan na hun start in
2007. In het groeiende repertoire valt inmiddels een
eigen rocksound te ontdekken. Een veelzijdige sound,
omdat deze Leeuwarder studenten er niet voor terug-
deinzen om te experimenteren. Dat ze er zelf ook lol
in hebben, wordt vooral duidelijk wanneer ze op de
planken staan.. Vette rock, die je niet mag missen! 

18.15 uur 19.15  ZZ Top Tribute  
Spijcker is opgericht in juni 2007 en bestaat uit 3
muzikanten, namelijk een zanger/gitarist, bassist en
een drummer. Er wordt snel gewerkt aan een aantal
covers om zo snel mogelijk het podium op te kunnen,
want dat is wat de band wil, spelen! Vorig jaar deed
Spijcker ook mee aan de “The Clash” met een ZZ
Top tribute. Spijcker laat horen dat de bluesrock van
de jaren 70 tegenwoordig nog steeds staat als een huis.

Naast deze covers begint de band ook met het schrijven
van eigen werk. De eerste 3 eigen geschreven nummers
verschijnen eind februari 2008 op een eerste demo.
Kortom een band waar we nog veel van zullen horen. 

19.45 uur 20.45 uur AC/DC Tribute 
Wat in januari 2005 begon als een grap, werd meteen
een feit! AC/DC, een rock ‘n roll band uit de jaren ‘80,
moest maar een keer opnieuw jong worden...de wereld
zou daveren van plezier! Vanuit dit standpunt vertrokken
zij om de originele band om te toveren naar I SEE/
THE SEA (IC/TC), een tribute aan AC/DC. I See The
Sea is de laatste jaren uitgegroeid tot een echte tribute,
bestaande uit verschillende shows! Gewapend met extra
attributen op het podium, waaronder de klok van Hell’s
bells en 2 extra verhoogde podia, entertainen zij ons
publiek! Vandaar de grote vraag voor de festivals. 

21.15 uur tot 22.15 Metallica Tribute
De band uit de omgeving van Bakel-Deurne (Zuid-
Oost Brabant). Liefde en respect voor de muziek van
Metallica staan bij deze mannen voorop. Sedert het
najaar van 2003 trakteert Imitallica het publiek op een
selectie van nummers uit het omvangrijke repertoire
van deze legendarische Amerikaanse Metalband. Het
zwaartepunt ligt echter bij de eerste vier albums, te
weten: ‘Kill ‘Em All’, ‘Ride The Lightning’, ‘Master
Of Puppets’ en ‘…And Justice For All’. Er is speciaal
voor deze albums gekozen omdat voornamelijk hier
de kracht van de muziek van Metallica  in terug is te
vinden. Imitallica  garandeert een dampende en ener-
gieke set met enkel klassiekers, en tracht met de uit-
voering daarvan het originele en identieke geluid van
Matallica zo dicht mogelijk te benaderen. Dit is ook
de redenen dat ze terugmochten komen.

22.45 uur tot 23.45 Guns N Roses Tribute
De afsluit act van Fe-ROCK festival 2009 is het zelfde
als in 2007 dit op veler verzoek van de vele fans, en wie
het toen gemist heeft moet nu zeker zijn kans grijpen
om dit nog een keer mee te maken. De energieke GN’R
- Sfeer - Show met de overbekende spectaculaire live-
acts die een decennium lang tot ongekend groot succes
had geleid kwam echter helaas tot een vroegtijdig einde
toen de originele bezetting uiteenviel... Maar het onver-
gelijkbare Guns n’ Roses - Fan - Gevoel leeft voort....
Wereldwijd en dicht bij huis worden er op alle radio-
stations dagelijks Guns n’ Roses Hits gedraaid die door
alle leeftijdscategorieën uit volle borst worden mee-
gezongen. Guns n’ Roses Hits zijn de Rode-draad die
dwars door alle rock & popscenegenres heen, zeer hoog
gewaardeerd worden. Getuige; Al jarenlang staan hun
mega hits  “Sweet Child O’ Mine” “Paradise City” en
“November Rain” hoog in elke Top 1000 en Top 500
Allertijden. Het kan dan natuurlijk niet uitblijven dat een
groep Die-Hard- Guns n’ Roses -Fans ten tonele ver-
schijnt en als groot eerbetoon aan zowel de originele band
als aan de miljoenen fans een Tribute-Band oprichten. 

Maar een festival is niet compleet met alleen maar het
optreden van een aantal bands en voor Fé-Rock geldt
hetzelfde. De organisatie is er op een prima wijze in
geslaagd het publiek ook op een andere wijze dan louter
en alleen door de muziek aan zich te binden. De stand
van piercings, airbruch tatoeages (dat zijn tatoeages
die er na een aantal dagen weer afgaan) is ook weer
van de partij. Bovendien zijn tijdens Fé-Rock ook de
dames van het fotocrew-team  er weer bij. Leuk om na
afloop in het fotoboek te kijken! Tijdens het festival is
er permanent EHBO-personeel aanwezig. Deze gekwa-
lificeerde vrijwilligers waken continu over de veilig-
heid van de bezoekers. De EHBO loopt herkenbaar door
de tent, maar heeft ook een vaste locatie die duidelijk
is aangegeven. Kortom: vooral de jongeren/ouderen uit
het verspreidingsgebied van deze krant mogen zich Fé-
Rock bepaald niet laten ontgaan. En wat is er leuker dan
in het lange Pinksterweekeinde zo’n groot en groots, twee
dagen durend, festival bij te wonen? Massaal op naar de
Aaltje Meerweg dus. Het is meer dan de moeite waard!

Fe-ROCK  festival in Pinksterweekeinde belooft veel
Guns N Roses en Metallica toch weer naar Friesland !!!
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T e n  C a t e  &  S l o g g i
v o o r  d a m e s  e n  h e r e n

4  h a l e n  3  b e t a l e n
Wijngaarden Textiel & Mode

Bleekstraat 16, Makkum  0515-231602

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Aangeboden: 
Stalling / opslag te Cornwerd

In  geïsoleerde verwarmde loods.
Prijs per m2 e 22, 00 incl. btw per  jaar.

Voor informatie   
Mobiel: 0651819526

Mts. Brouwer- Bakker.

Pinkstermaandag 1 juni een gezellige Pinkster-
markt op Recreatiecentrum De Holle Poarte in
Makkum van 10.00 tot 17.00 uur. Leuke gratis
attracties voor kinderen.

Mijlpaal 25 jaar
Makkumer Belboei 
en met succes het 500e nummer van de drukpers
door Sjef van Printwurk Iris

* Eén van de MB bezorgsters Diny Tuinier wordt
geflankeerd door de drukker Sjef van der Draai
en Andries Quarré (rechts) van de redactie

Makkum – Een dubbel ‘feesie’ zo zou je het
kunnen omschrijven. De Makkumer Belboei
heeft gisteravond in de openbare bibliotheek een
expositie geopend, waar in vogelvlucht vijf en
twintig jaar met foto’s en tekst het jubileum de
revue passeert. Zeker de moeite waard een kijkje
te komen nemen, vanaf vandaag en de hele maand
juni kunt u tijdens de openingsuren van de biblio-
theek hier terecht. De toegang is gratis.

Sinds 1999 wordt de Makkumer Belboei gedrukt
bij Printwurk Iris. Ongeveer vijf jaar geleden is
de drukkerij overgenomen en voortgezet door
medewerker Sjef van der Draai. Op 8 april j.l.
rolde de 500e editie hier van de pers af, dit was
nummer 1283. Dit was zeker een bloemetje waard
(zie foto). Drukker Sjef werkt accuraat tot volle
tevredenheid van het redactieteam.
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De informatieve boeken staan sinds eind februari anders in de kast. De bibliotheek heeft
gekozen voor een nieuw systeem. De informatieve boeken zijn opgedeeld in 27 rubrieken,
bijvoorbeeld de rubriek “Eten en drinken” of  “Natuur en milieu”. Elke rubriek heeft een eigen
gekleurd pictogram. Binnen de rubriek staat op elk boek een woord, dit staat op het rugetiket.
In de kast staan boeken met hetzelfde pictogram bij elkaar. Alle boeken met hetzelfde
pictogram staan alfabetisch op trefwoord op de plank. U vindt deze woorden ook terug als
u in de catalogus een boek zoekt en wilt weten waar het in de kast staat.

Aanwinsten 
Dvd’s 27 dresses- Jane heeft de bruiloften van haar vriendinnen perfect gereld, maar heeft zelf
minder geluk in de liefde; Miss Pettigrew’s Finest Hour- Zij wordt ontslagen als au-pair en weet
door te bluffen persoonlijk assistente te worden van een beroemde zangeres en actrice; Snuf de
hond- en de jacht op de Vliegende Volckert; The Eagles- New Zealand concert.

Informatief
Faber, J.- Wat bezielde Volkert van der G.; Koolstra, C.- Beleef toen nu (de leukste plekken in
Nederland die geschiedenis schreven); Mason, P.- Tatoeages (informatie over tatoeages in allerlei
landen en culturen); , Preston, D.- Het monster van Florence (een waargebeurd misdaadverhaal);
Roken met Peter De Clercq- Leidraad voor beginners voor het roken van levensmiddelen (met
recepten); Ryan, J.- Landleven (interieurideeën voor een Franse plattelandsstijl); Wall, E.- Het
begon toen ik 14 was (mijn jeugd en gedwongen huwelijk in een sekte).

Romans
Ahern, C.- Ik zal je nooit vergeten (na een bloedtransfusie kent ze het verleden van haar donor);
Bagshawe, T.- Room service (passie, glamour en intriges); Berenson, A.- Het Beijing complot (het
groeiende China daagt de VS uit); Boyne, J.- De scheepsjongen (een 14 jarige jongen kan na zijn
arrestatie in 1787 kiezen tussen de gevangenis of een baan als kajuitjongen); Cussler, C.- Het
goud van Kamtsjatka (ijzingwekkende avonturen op volle zee); Egeland, T.- Het heksenbord (bij
het onderzoek naar een 25 jaar geleden gepleegde moord heeft iedereen wat te verbergen); Graaf,
A.d.- Wie wacht op jou? (hun oudste dochter wil contact met haar biologische vader houden);
Graham, C.- Moord achter de coulissen (Midsomer murders); Harrison, S.- De rode jurk (de
omzwervingen van een droomjurk); Hollander, l.d.- Loslaten (bundel spannende verhalen);
Johansen, I.- De schedel (zij is forensisch beeldhouwer en reconstrueert schedels); Kingsbury, K.-
Elke nieuwe morgen (hun tijd samen is slechts kort…); Lackberg, C.- Zusje (het zag eruit als een
ongeluk, maar is een moord); Luiten, H.- Verdwenen op IJsland (een reisgezelschap wordt besto-
len van geld en waardevolle papieren); Noble, E.- Wat ik mijn dochters nog wilde vertellen (hoe
moet je het redden in een wereld zonder je moeder?); Zeno- De heksenketel van Arnhem (een
indringend en persoonlijk verslag).

Openbare Bibliotheek

Bibliotheeknieuws  
Bibliotheek Makkum en Witmarsum

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

GRATIS*

REPARATIE

STER IN DE RUIT

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Met Zonwering Industrie
Makkum b.v. een ballonvaart

Makkum - Tijdens de jaarlijkse actiedagen van
Zonwering Industrie Makkum b.v., die de start
van het zonweringseizoen opent, werd onder de
kopers een ballonvaart verloot. Drie winnaars
konden de prijs, een ballonvaart voor twee
personen één dezer dagen in ontvangst nemen.
Onder genot van een kop koffie met gebak werd
door bedrijfsleider Oepke-Jan Bijlsma de waarde-
cheques aan de winnaars uitgereikt. Familie  De
Groot uit Leeuwarden, Mevrouw I. Jutte uit Ylst
en Familie K. Schippers uit Makkum waren de
gelukkigen en mochten de prijs in ontvangst
nemen. Onder ideale weersomstandigheden is
de ballon vorige week woensdag 20 mei opge-
stegen in Sneek en 15 km verderop geland in en
weiland in de omgeving van Vegelingsoord.

“It giet wer oan”
Pingjum - Ook dit jaar kan Pingjum zich weer
verheugen op een hippisch evenement en wel op
zaterdag 6 juni vanaf 12.00 uur. Er is een volledig
aangespannen programma voor het Friese Paard,
Tuigpaarden en de Hackney’s en ook de rubriek
met de Young Riders is weer van de partij. De
gehele middag wordt ingevuld met een zeer
gevarieerd programma van 18 rubrieken.
Tevens zal ’s avonds vanaf 19.30 uur het gezel-
lige ringrijden op de Grote Buren voor de ver-
schillende aanspanningen en ook zal ringsteken
“onder het zadel” plaatsvinden met het thema
“Sprookjes”. Dit feestgebeuren wordt weer op-
geluisterd door het Pingjumer muziekkorps
“Harmonie”. De prijsuitreiking zal na afloop
plaatsvinden in de feesttent met “muziek”.

Indien u zich wilt opgeven voor het ringrijden of
nadere informatie wilt, kunt u contact opnemen
met de heer P. Altena, 0517-579 407. Graag zien
wij u als deelnemer of toeschouwer op 6 juni.
Een dag om niet te missen….. 

Namens bestuur “Concours Hippique Pingjum”, 
Rein Brandsma, secretaris. tel: 0517-579 599.
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Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts  25.00

Onderbenen Harsen slechts  15.00

Bikinilijn harsen  14.50

Pedicure  18.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

Roeisloep Twirre uit Makkum piekt in HT
Makkum - De leden van de roeivereniging
Makkum konden zaterdagavond tijdens de prijs-
uitreiking van de 35e editie van de HT race hun
geluk niet op. Net als in 2008 ging de grootste
beker mee naar Makkum. 

Op vrijdag 22 mei vertrokken 130 sloepen vanuit
de Harlinger haven voor de oversteek naar
Terschelling. Het werden 33 zware kilometers
want de wind leek krachtiger dan voorspeld.
Tijdens de eerste vijf kilometers langs de Pollen-
dam werden de deelnemers door een puntig
zeetje behoorlijk door elkaar geschud en werden
er zelfs vlieguren gemaakt. Eenmaal in de
Blauwe Slenk kregen de teams meer stroom mee
en gingen de snelheden omhoog. Vanuit de laatste
startgroep was de Twirre begonnen aan een
enorme inhaalrace en dat verliep volgens plan.
In de Vliestroom werden de meeste sloepen
ingehaald waardoor het smalle en zeer ondiepe
water in het Schuitengat zonder al te veel opont-
houd kon worden doorkruist. Na 3’03”05 klonk
er voor de Twirre een verlossend eindschot,
daarmee begon echter wel speculeren over de
uitslag. 

Wat hadden de concurrenten gedaan? De altijd
sterk roeiende mannen van de Orkaan uit Harlingen
hadden de Makkumers onlangs in Grou nog klop
gegeven en ook nu zou het er weer om gaan
spannen. Maar ook de Mercator uit Rotterdam
had in 2009 al een overwinning op zak en zij
roeiden top evenals een Arad, Azorean High en
Tréwes 2. De rekenmeesters hielden de spanning
erin tot zaterdagavond. Toen de 2e prijs echter
voor de Orkaan bleek te zijn barste de tent uit
haar voegen. De Twirre wist genoeg en piekte
weer op het juiste moment.

De sloep werd gestuurd door Martine Keuning
(Witmarsum) en op slag zaten Jacob de Jong en
Harry Stoelinga. De tweede doft werd geroeid
door Jacob Haan (Harlingen) en Haye Boermans
(Bolsward). Op bank drie zaten Henno v.d. Werf
(Wons) Eddy Visser (Workum). Het negental
werd gecompleteerd door de boegroeiers Lucas
Sytsma (Hylpen) en Hessel v.d. Zee (Franeker).
Op zondag volgde een feestelijk onthaal in
Makkum waarbij de Twirre geassisteerd door
zeesleper Wilskracht werd afgemeerd in de
Vallaat. 

Dauwtraapjen in grut sukses!!

Makkum - Het initiatief van het Nutsdepartement
Makkum eo. om op Hemelvaartsdag, ’s ochtends
om 6 uur, vanuit Makkum te gaan dauwtrappen
is een groot succes geworden. Tegen zessen had-
den zich bijna 80 enthousiaste deelnemers voor
de tocht verzameld. Vanuit de garage van Fa. Van
der Bles werd de tocht begonnen. Via het Papier-
molenstreekje, door het Skústerfjild werd naar
Skuzum gelopen. Direct achter Skuzum was de
ingang naar het weiland. Voordat de eigenlijke
tocht begon, had verhalenverteller Mindert
Wijnstra uit Warns een aardig verhaal, waarin hij
uitlegde waarom in alle rietbladeren een knikje zit,
de zgn. ezelsbeet. Ja ja, kijk het maar na. Al na
enkele meters in het weiland, wist iedereen die
geen laarzen aan had, waarom het dauwtrappen
heet: de schoenen worden nat, even later je sokken
en ook het onderste stuk van je broek! Er lag
nogal wat dauw op het gras deze morgen. Onder
een lekker zonnetje werd de tocht vervolgd,
over de polderdijk langs de Skústeropfeart naar

de aansluiting met de Kleine Zijlroede. Daar
werden de wandelaars, van jong tot oud, verwend
met een lekker bakje koffie of een pakje fris met
suiker- of krentenbrood en een verhaal. Hé-Ho!
En verder ging het weer naar de betonbrug, over
de weg naar de Hemmensebrug, waar het weiland
weer ingeklommen werd, richting Altena’s langs
de Grote Zijlroede en vandaar naar de thuishaven,
de garage van Van der Bles. Daar werd het gezel-
schap verrast met een ontbijt, waar geen nee te koop
was, inclusief gebakken eieren, muziek van de heer
Todorovic en een laatste verhaal van Mindert
Wijnstra. De aan de glazen gehangen blijmoedige
spreuken werden door iedereen gretig meegenomen.

Met dank aan de agrariërs Bijma, Bouma en
De Witte, het Waterschap, de Fa. Van der Bles, de
kaatsvereniging, de voetbalvereniging en natuur-
lijk het bestuur van het Nutsdepartement! Een
zeer geslaagd initiatief, dat zeker voor herhaling
vatbaar is, zo vonden de meeste deelnemers.
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Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf: 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging: 
tel. 06-53784057

Acquisitie: 
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Heren fiets Sparta Argenen 3 jaar, frame hoogte
252 cm, 21 versnellingen, tel. 0515-231888

Goed werkende kleurentv.  10,-. Ikea bed,
essen 1.60 met rolbodems  35,-; Secretaire
grenen,  40,-; Boekenkastje  10,-; Grenen
nachtkastje  10,-; Batavus jongensfiets grootste
maat  40,-; Lederen “Jan des Bouvrie” bank,
tel. 06-10391628

Playstation 2 met 6 spelletjes  90.-, 
tel. 06-43023470

2 Zware foto-film statief – merk Manfrotto pro-
fesional  20.-; Linhof  10.-, tel. 0515-231888

Aluminium frame met twee schuifdeuren, afm.
220x220 cm. Schuifdeuren zijn voorzien van
hor  25.-; Grote rieten hondenmand  10.-,
tel. 0515-335855

Telescope Luxon Astro lengte buis 700 mm,
objective diameter 110 mm., magnification: max.
350 x Type of prisma: reflector Lens: SR 4 mm.
– H 12.5 mm – H 20 mm. Finderscope 5 x 24
Barlow lens 2 x Moon / sunfilter, in nieuw staat,
heel weinig gebruikt  15.-, tel. 0515-231888

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

De Jister 27
MAKKUM

Vrijstaande woning
met garage en tuin

aan het water.

Vraagprijs:
 255.000,00 k.k.

pinksterzondag

31 mei - 22.00 uur

De Makkumer 
Blues Brothers

Afwisselend met DJ Marco W

zuiderlaan 12 schraard - 0517-851379



2 Elfstedentochtkaarten groep 1 t/m 6, 
tel. 06-11402208

Parttime schoonmaakkracht tevens af en toe het
ontbijt verzorgen. Inl. Hotel It Ankerplak, 
tel. 0515-231574

Met wie kan ik meerijden naar Joure (8 t/m 26 juni)
en uiteraard tegen een vergoeding, tel. 06-13518836

Grindtegels 40x60 cm., De Zalm 17,
tel. 0515-232345

Bezorger Telegraaf in Makkum. Ben je een
vroege vogel? En wil je geld verdienen ? Bezorg
de telegraaf en verdien!! Bel mij, Petra Appelman,
Rayonhoofd, tel. 0515-336899
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Zoekertje
GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS AF TE HALEN
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