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Jachtschilder Lars Niemarkt streeft naar perfectie

Makkum - “Ik word nooit jachtschilder”, zei 
Lars als kind altijd. Toch runt hij 25 april 
aanstaande alweer 10 jaar succesvol zijn 
bedrijf Niemarkt Jachtschilders. Op 25 april 
2004 schreef hij zich in bij de Kamer van 
Koophandel en was met zijn 18 jaar destijds de 
jongste startende ondernemer van Friesland. 
Aanvankelijk werkte hij op locatie, in 2008 
betrok hij het pand aan de Munniksplaat 9 te 
Makkum.

Lars Niemarkt werd geboren in Exmorra 
en verhuisde als vierjarige kleuter naar 
Makkum. Lars groeide hier op, maar woont 
tegenwoordig in Sneek. Doordat Lars feitelijk 
opgroeide tussen de jachtschilders wist hij 
precies wat het wat het werk inhield. Hij wist 
dus ook heel goed hoe zwaar het is. “Zeventig 
procent van het werk is het schuren en pla-
muren van een jacht. Dat is lichamelijk zwaar 
werk, bovendien werk je vaak met gevaarlijke 
stoffen. Als je niet oppast ben je op je 60ste 
afgebrand. Dat wilde ik beslist niet”, vertelt 
Lars. Zodoende koos Lars na het Marne-
college voor een opleiding beveiliging in 
Leeuwarden en werkte daarna een tijdje als 
beveiliger voor een bedrijf. Toch bleek dat 
niet echt zijn ding te zijn en kwam hij terecht 
in het beroep dat hij zo goed kende uit zijn 
kindertijd en dat gedurende zijn tijd op het 
Marnecollege ook altijd zijn vakantiebaan 
was geweest: Lars ging aan het werk als 
jachtschilder.

Van het een kwam het ander en in 2004 
startte Lars met een compagnon een bedrijf. 
Na een aantal jaren stopte de compagnon 
en ging hij alleen verder. Hij is nog steeds blij 
met zijn beslissing van 10 jaar geleden: 
”Jachtschilder is vooral een heel mooi vak. 

Bovendien vind ik het fantastisch om een 
eigen bedrijf te runnen.” Lars verricht zijn 
werkzaamheden met volle overgave. Of het 
nu om nieuwbouw, onderhoud, reparatie of 
renovatie gaat en of het jacht nu van staal, 
hout, polyester, aluminium of van carbon is: 
hij gaat voor perfectie en werkt alleen met 
kwaliteitsproducten. “Voor het plamuren en 
spuiten van de jachten gebruiken wij een 
2 componenten systeem. Deze producten 
zijn gemakkelijk verwerkbaar en geven het 
beste resultaat. Alles gaat uiteraard in overleg 
en volgens de wens van de opdrachtgever”, 
zegt Lars. “We hebben een hal van 1200 
vierkante meter waarin schepen tot 25 meter 
lengte voorbewerkt worden. Daarnaast 
beschikken we over grote en kleine spuit-
cabines.” Natuurlijk gaat de crisis ook aan 
jachtschilders niet ongemerkt voorbij. Toch 
heeft Lars met name de laatste anderhalf jaar 
prima gedraaid. 

Op de foto verlaat een x-jacht de hal van 
Niemarkt Jachtschilders. Het had storm-
schade opgelopen, maar ziet er nu weer 
picobello uit. Naast een tevreden klant 
leverde het Lars door de positieve mond op 
mond reclame weer twee nieuwe klanten op. 
In de hal staat op dit moment ook een solar-
boot van het Frieslandcollege. Als sponsor 
schuurt, plamuurt en spuit Niemarkt Jacht-
schilders deze boot. “Momenteel werk ik 
met meerdere ZZP-ers. We werken allemaal 
in bedrijfskleding met de kleuren en het 
logo van Niemarkt Jachtschilders. Het totale 
plaatje moet goed zijn, dus ook de uitstraling 
van het personeel. Ik wil dat de klant in 
alles onze kwaliteit herkent. Een perfect 
resultaat krijg je alleen als alle omstandig-
heden goed zijn.”

Vrijdag 26 april
DJ MPH

Koningsavond zaterdag 27 april
DJ Martino

v.a. 23.00 uur / GRATIS ENTREE

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664
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Familieberichten Agenda
Donderdag 24 april:
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 25 april:
Makkum – MGC Maggenheim  
Playbackshow aanvang: 16.00 uur

Zaterdag 26 april:
Makkum – RABO wilde straatkaatspartij
in centrum voor jeugd en senioren  
aanvang 9.30 uur 

Makkum – tussen 9.00 uur en 10.00 uur
Rondgang ¨Hallelujah¨
10.00 uur ¨Hallelujah¨ op de sluis speelt                
het ¨Wilhelmus¨ aansluitend bij de sluis op de 
haven afschieten van de kanonnen.

Makkum – MFC Maggenheim in en om     
Kinderspelen en kinderrommelmarkt   
van 10.00 uur tot 12.15 uur

Makkum – MFC Maggenheim      
KoninginneBingo  
aanvang: 19.30 uur

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

Zondag 27 april:
Makkum – MFC Maggenheim        
Oecumenische kerkdienst 
aanvang: 9.30 uur

Makkum – ¨Fjoerrin¨ wandeltocht 
25 en 15 km aan vang: 11.00 uur

Makkum - ¨Kidsrun¨ 1 kilometer start
aanvang: 13.00 uur

Makkum – ¨Fjoerrin¨ hardlopers start
aanvang: 13.30 uur

Makkum – MFC Maggenheim matinee 
met Jelle B van 15.30 uur tot 19.00 uur 

Dinsdag 29 april:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen 
en spelmiddag, aanvang:14.00 uur               
in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – MFC Maggenheim, 9.30 uur
Oecumenischedienst
Voorganger: Oudste Br. L Durksz

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. P van Hyum

Wons – Protestantekerk, 13.30 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Da T Hibma

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Exmorra/Allingawier – PKNkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. A Althuis

Gymnastiekverenging DES mee heeft gedaan 
aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz?
 
En dat deze actie de verenging een geweldig 
bedrag van  791,-- heeft opgeleverd?
 
We bedanken de Poiesz en iedereen die de 
gymnastiekvereniging DES heeft gesteund! 

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartsenpraktijk De Witte Heren 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

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

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

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

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

Graag wil ik iedereen bedanken voor de 
bloemen kaarten en bezoekjes, die ik in het 
ziekenhuis en thuis heb gekregen. 
Mede namens Eddy

Gr. Baukje Hoogeveen-Miedema

Vrijwilligers gezocht 
Voor het opstarten van de Rode Kruis Collecte 
van 16 juni t/m 21 juni 2014 worden vrijwilligers 
gezocht. 2 Coördinatoren en diverse collec-
tanten. Hebt u belangstelling en in juni elk jaar 
een poosje tijd over neem dan contact op met:  
- G.J. Hellendoorn 0515-231928
- A. Wijbenga 0515-232623

Opbrengst Hartweek
Makkum, Skuzum, Piaam, Cornwerd en Korn-
werderzand hebben in de Hartweek een bedrag 
van  1927,45 opgehaald. Namens alle onder-
zoekers, patiënten én toekomstige patiënten 
hartelijk dank. 

Door verhuizing van de Fam. Reitsma van Piaam 
naar Workum legt Anneke Reitsma-Giliam haar 
functie als wijkhoofd neer. Vanaf het begin, 
1977, is ze betrokken geweest bij de organisatie 
van de collecte. Hartelijk dank voor je trouwe 
inzet, Anneke! Het ga je goed. Opvolging is 
gelukkig alweer geregeld! 

De prettige omgang met een vaste groep col-
lectanten en enkele nieuwen wordt door ons 
heel erg gewaardeerd. Tot volgend jaar.  

Hartelijke groeten,  
Truus Kerpel en Aly Wijbenga

Oecumenische dienst 
in het MFC te Makkum
Thema “Recht vaardigheid”. Voorganger is Br 
L. Durksz. Aanvang dienst 9.30. m.m.v. Harmonie 
orkest “Hallelujah” o.l.v. Nynke Jaarsma. Er is 
opvang voor de kinderen. Na afloop wordt u 
een kopje koffie aangeboden.
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Makkum - Het tweede deel van de serie 
“Over de Makkumer Belboei” gaat over 
iemand die vanaf het eerste uur bij de 
Makkumer Belboei betrokken was: fotograaf 
Jan Werkhoven. Eigenlijk staat Jan liever 
achter de camera dan dat hij onderwerp is van 
een artikel. Maar gelukkig gaat hij toch 
akkoord met een interview want iemand die al 
zo lang meeloopt bij onze dorpskrant heeft 
natuurlijk een schat aan verhalen te vertellen.

In 1974 begon Jan met fotograferen voor het 
Bolswards Nieuwsblad. Andries Quarré vroeg 
hem hier voor. Jan Werkhoven kende hem 
doordat hij een autoverhuur had waarvan 
Andries Quarré geregeld gebruik maakte. In 
de Makkumer Belboei die ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig bestaan uitkwam beschreef 
Jan het begin van zijn carrière bij de Belboei 
als volgt: “Het was ergens in april 1984. Ik 
werd ’s avonds 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 ver-
gadering hadden ze het idee geopperd om in 
navolging van wat er op 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 kon dan groter én in 
heel Makkum bezorgd worden. Piet Poepjes 
opperde het idee dat het ook best een krant 
kon worden voor en van Makkum. Hij over-
tuigde de rest van de commissie en voorzitter 
Jan Appeldorn belde mij met het verzoek of ik 
dan foto’s voor zo’n krant kon maken. Het was 
de bedoeling de krant alleen in de zomer-
maanden uit te geven. Ik stelde de commissie 
voor dat Andries Quarré, waarmee ik al af en 
toe samenwerkte voor het Bolswards Nieuws-
blad dan de tekst bij de foto’s zou verzorgen”

Jan had destijds een benzinepomp, autoverhuur 
en een autorijschool. Fotograferen was zijn 
hobby. De foto’s werden in die tijd soms haast 
“dravendewei” gemaakt tussen de rijlessen 

door. Nu heeft hij er veel meer tijd voor. In het 
begin ging het om zwart-wit foto’s die hij zelf 
moest ontwikkelen en afdrukken. Jan maakte 
zijn eerste foto’s met een zogenaamde Box-
camera. Na enige tijd schafte hij een spiegel-
reflexcamera aan bij Sieb van Dijk op het 
Plein. Zaterdags ging hij de doka in om zijn 
foto’s te ontwikkelen. Door de week kon men 
ook nog bij Jan terecht voor pasfoto’s. In de 
middagpauze werden er dan in de huiskamer 
wat spullen aan de kant geschoven zodat men 
voor een witte muur kon staan en zo maakte 
Jan voor vele Makkumers een pakketje van 6 
pasfoto’s met een vergroting. In de tijd van de 
kleurenfoto’s zaten er 36 opnames op een film-
rolletje. Het was altijd weer spannend of het 
zou lukken daarmee alle benodigde foto’s voor 
de volgende Belboei te maken. Drie opnames 
werden sowieso overgehouden om een even-
tuele spoedklus te kunnen doen. Heel wat 
anders dan in het digitale tijdperk waarin we 
maar raak kunnen knippen!

Jan Werkhoven is lid van D’Ontspanner, een 
club van amateurfotografen die wekelijks bij 
elkaar komt in Bolsward. Tijdens de Heamiel 
organiseert D’Ontspanner altijd een tentoon-
stelling. Vorig jaar had deze wedstrijd twee 
thema’s, namelijk zwerfafval en energie. Jan 
won de eerste prijs met zijn foto van een elek-
trische auto aan de oplaadpaal. Het allerliefst 
fotografeert Jan modellen. Voorde Makkumer 
Belboei heeft hij natuurlijk ook talloze mensen 
gefotografeerd. “Wanneer ik bijvoorbeeld bij 
een 100-jarige twee foto’s moest hebben, 1 voor 
de Belboei en 1 voor de Bolswarder dan was 
de burgemeester altijd bereid nog even anders 
te gaan staan”, vertelt Jan. En er was bij het 
uitreiken en opspelden van lintjes altijd een vast 
grapje. Vooral bij vrouwelijke ontvangers. “Het 
lintje komt beter op de foto als ik mijn hand er 
even onder houd”, zei de burgemeester dan 
steevast.” Hij deed het voorkomen of dat mijn 
advies was, maar dat was niet zo”, lacht Jan.

Uit een la haalt hij een perskaart tevoorschijn.
”Ik heb hem nooit gebruikt, er wordt nooit om 
gevraagd. Heel gek; ik zie soms dat anderen 
weggestuurd worden maar dat is mij nog 
nooit gebeurd.” Altijd maar weer op pad voor 
de Belboei; het verveelt Jan nog niet. “Het blijft 
mooi”, zegt Jan.” Er gaan deuren voor je open 
die anders gesloten waren gebleven.”

Over de Makkumer Belboei - Deel 2: De fotograaf
 Door Judith van Lavieren

Geachte inwoner en/of 
bezoeker aan Makkum 
op 26 april 2014

De menvereniging Yn 'e Beage organiseert dit 
jaar voor de 20e keer op Koningsdag haar 
traditionele oefenmarathon. Wij willen u graag 
uitnodigen om een bezoek te brengen aan de 
verschillende hindernissen die verspreid rond-
om Makkum en Cornwerd zijn te vinden. U treft 
er fiere paarden, stoere pony’s, oude en jonge 
menners en grooms, grote en kleine karren in 
vele verschillende uitvoeringen: een schouw-
spel op zich!! Zij tonen graag hoe behendig zij 
zijn in het rijden van verschillende hindernissen, 
langs de weg, over bruggen en niet te vergeten 
door de spectaculaire waterbak van de manege. 
Paarden, pony’s, menners, grooms doen alle-
maal samen hun best om er niet alleen een 
mooi schouwspel, maar ook een spektakel 
van te maken. Zeker de moeite waard om te 
bezoeken!

De start en finish is op het terrein bij Hippisch 
Centrum Boeijenkamp, waar 's morgens om 
12 uur begonnen wordt met dressuur en vaar-
digheid en waar wordt geëindigd met het rijden 
door de waterbak. Tussen 12 en 17.00 uur kunt 
u genieten van het hoefgetrappel en fraaie 
schouwspel. Langs de hele route mag u de 
paarden en menners aanmoedigen en foto's 
maken. Wij hopen op een mooi oranjezonnetje 
en een fijne, gezellige en sportieve dag!
Graag tot ziens op zaterdag 26 april a.s.!!

Namens het Bestuur van 
Menvereniging “Yn 'e Beage”.

eigen fotoeigen foto
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Het is bijna een jaar geleden dat ik, namens 
een groep mannen van de Leugenbolle, actie 
heb ondernomen over de verdwenen vlaggen-
mast op de haven van Makkum. Op het 
havenhoofd bij de sluis stond vele jaren een 
vlaggenmast waaraan bij Koninklijke verjaar-
dagen, Visserijdagen en andere festiviteiten 
de Nederlandse driekleur, de Friese of de 
Makkumer vlag wapperde. Maar ineens was 
die mast verdwenen en dat was de mannen 
van de Leugenbolle natuurlijk opgevallen. 

In eerste instantie stuurde ik 23 juni j.l. een 
email naar de havenmeester(s) met daarin de 
vraag waarom de vlaggenmast was wegge-
haald en/of wanneer er een nieuwe geplaatst 
zou worden. Omdat er geen reactie kwam 
stuurde ik 26 juni de eerste email naar de 
Gemeente Súdwest Fryslân met daarin dezelfde 
vraag. Telefonisch werd mij meegedeeld dat 
de stalen steun was doorgerot. Vraag van de 
gemeente-ambtenaar: hoe vaak werd er ge-
vlagd, hoe lang staat ie er al en was het een 
historische gift? Nou ja.

Ik heb het één en ander uitgezocht en dat aan 
de Gemeente doorgegeven. Daarna niets meer 
gehoord. Het werd oktober. Dan maar een 
brief naar Plaatselijk Belang en een kopie naar 
de dorpscoördinator. Antwoord van Plaatselijk 

Belang: “We laten nog van ons horen”. Januari 
2014: nog steeds niets gehoord, dus maar 
eens geïnformeerd bij een bestuurslid: “In ons 
overleg met de Gemeente is dit aangekaart. 
Voor de dorpscoördinator was dit nieuw, hij zal 
uitzoeken hoe dit zit, we wachten nog steeds 
op bericht van de Gemeente”.

Iedereen die dinsdag 15 april j.l. op de 
Makkumer haven is geweest kon zien hoe de 
mensen van het vakantieschip van het 
Nederlandse Rode Kruis, de J.Henry Dunant 
dat Makkum aandeed, hun Rode Kruisvlag op 
de haven gehesen hadden. Aan de paal van 
de bewegwijzering en de zitbank! Het is bijna 
Koningsdag. Traditiegetrouw wordt die dag 
begonnen met het afschieten van de eeuwen-
oude kanonnen op het havenhoofd. En op die 
plaats en die dag hoort natuurlijk de 
Nederlandse vlag in top te staan. 
Nu gaat het eigenlijk al helemaal niet meer om 
die verdwenen vlaggenmast. Het gaat om het 
principe. Je stelt aan vier verschillende partijen 
een vraag, van twee krijg je een nietszeggend 
antwoord, van de anderen hoor je helemaal 
niets. En toch hoort er een vlaggenmast op 
het havenhoofd te staan!!

Corrie Koornstra 
en een groep mannen van de Leugenbolle.

Het verhaal van de verdwenen vlaggenmast op het havenhoofd te Makkum

Ingezonden

Sneintemoarn 13 april: Palmpeaskesnein. Wij 
hiene dy moarns yn ús tsjerke in tsjinst alhiel 
opsetten troch de bern en harren lieding fan 
ús Minniste Miënskip mei nei ôfrin in moarns-
brea. Der wiene great en lyts sa’n tachtich 
minsken oanwêzich dy’t genoaten hawwe 
(ha ik fan ferskate oanwêzichen heard) fan it 
optreden fan ‘e jongerein.

Hwat de bêrn nei foaren brochten, sjonge ütlizze 
hwat peaske betsjut, ferhaaltsjes fertelle en 
gedichtsjes foarlêze únder lieding fan Durkje, 
Dinie, Ria en Auke fun ik hiel moai en wie únder 
de yndruk sa ’t se dat meiinoar opsetten hawwe 

en it wurk dat se der oan besteege ha, dy bêrn 
se komme sa ’t se binne, dat makket it noch 
weardefoller. Ek hwat Elma en har dochter 
fertelden oer de peaskeblommen wie tige 
nijskjirrich. 

Koartom in hiele moaie tsjinst, nei ôfrin hawwe 
wy gesellich mei mekoar oan ‘e peaskemoarns-
brogge west. Wij binne mar in lytse miënskip, 
mar der is genôch motifaasje en ambysje sa 
’t elts sjen ken. Moai sa troch gean fyn ik. 
Dit allegeare moast ik efkes kwyt.

Hidzer Sietzema

Minniste Miënskip Makkum e.o. Palmpeaske

Woansdei 16 april mocht Tigo fan K.B.S de 
Ark meidwaan oan it Lyts Frysk diktee yn it 
provinsjehûs yn Ljouwert. Fan de 32 diel-
nimmers wie hy 5de wurden en hy hie mar 11 
flaters. De presintator wie Raynoud Ritsma fan 

it programma Tsjek. Wy fûnen it provinsjehûs 
hiel moai en Tigo hat it hiel goed dien en hy 
seach der hiel wis út. Hy krieg in moai diploma 
en in boek. Wy fûnen it in hiele prestaasje. 
Tigo, Danny, Julia

Tigo Beckers nei Frysk diktee

eigen fotoeigen foto
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Voetbalvereniging SV Mulier uit Witmarsum 
organiseert op 25 april aanstaande de Konings-
spelen voor de basisscholen van Arum, Kims-
werd, Lollum, Pingjum, Schettens, Wons, en 
Witmarsum op Sportpark ‘It Fliet’ in Witmarsum. 
De Koningsspelen zijn een initiatief van het 
Nationaal Comité Inhuldiging. Het sportieve 
evenement vindt plaats ter gelegenheid van 
de troonswisseling. Het doel is om een vrolijke, 
gezellige en bovenal sportieve dag voor alle 
kinderen in het basisonderwijs te organiseren. 
Meer dan 430 kinderen van 9 scholen gaan 
tijdens deze feestelijke dag samen sporten. 
Nog nooit kwamen zoveel basisschoolkinderen 
in Witmarsum tegelijk in beweging. De 
Koningsspelen bestaan uit twee vaste onder-
delen: een gezond en feestelijk Koningsontbijt 
en de Koningssportdag. 

Om de verschillende leeftijdscategorieën een 
passende uitdaging te bieden en alles goed te 
laten verlopen heeft de organisatie gekozen 
voor een tweedeling in het evenement. 
’s-Morgens starten we met de onderbouw en 
’s middags komt de bovenbouw aan bod. 
In de loop van het evenement zullen ook de 
bewoners van Woonzorgcentrum Aylva-state 
hun spelvaardigheid met de jeugd meten. 

De Koningsspelen in Witmarsum beginnen 
om half negen met het ontbijt op Sportcomplex 
’It Fliet’ voor de onderbouw. Na het ontbijt een 
koninklijke verrassing en lost wethouder Leo 
Pieter Stoel het startschot voor de warming-
up. Na de warming-up zullen de kinderen in 
teams uiteengaan om te genieten van een 
zeer gevarieerd en uitdagend parcours van 
spelletjes en sporten. Rond 11:45 uur komen 
we weer bijeen om de ochtend af te sluiten. 
Om 12:30 zullen we de bovenbouw begroeten 
en samen lunchen om vervolgens na een 
warming-up onder andere een potje Panna te 
spelen, samen te hockeyen etc., etc. Het acti-
viteitenprogramma dat in de middag wordt 
aangeboden is aangepast aan de leeftijd van 
de kinderen in de groepen 5 t/m 8. Rond 
15:30 zullen we weer gezamenlijk afsluiten. 

De Koningsspelen wordt mede mogelijk gemaakt 
door de medewerking van onder andere, 
Gemeente Súdwest Fryslân, Fysio Witmarsum, 
TC Witmarsum, De Mouneboulers, Gymnastiek-
vereniging V&O, Foox Groothandel Bergsma, 
Bouwbedrijf Heeringa, Garage Cats, Bogerman, 
Marne College, Kaats federatie Wûnseradiel-
Bolsward-Workum en de inzet van vele vrij-
willigers.

SV Mulier organiseert voor de 2de keer de Koningsspelen

In het centrum van Witmarsum is het op 
Koningsdag weer een drukte van belang.
Het feest start met een optreden van muziek-
korps NijLibben. Aansluitend is er een vrijmarkt 
op het Kerkplein waar jong en oud hun waren 
en diensten aanbieden, zoals een nagellak-
studio van twee meiden. Voor de kinderen zijn 
er de gehele dag een springkussen en zand-
bak in het autovrije centrum. Tijdens de vrijmarkt 
kunnen kinderen ponyrijden en zijn er voor 
volwassenen een spectaculaire demonstratie 
van de brandweer en een interactieve demo 

van streetdance. De gehele dag is er voldoende 
eten en drinken te krijgen bij café De Gekroonde 
Roskam en bij de verschillende kraampjes, 
dus u hoeft tussendoor niet naar huis. De 
durfal kan laten zien hoe hij of zij de rodeostier 
in bedwang houdt en de sportieveling kan 
meedoen aan beachvolleybal. Vanaf half 
vier treedt de band JamPacked op. Deze all 
round band speelt nummers van nu, maar ook 
klassiekers van langer geleden. Wil je 
Koningsdag feestelijk doorbrengen, kom dan 
naar Witmarsum! 

6 Scholen in Makkum en omstreken krijgen op 
Koningsdag een feestelijk ontbijt aangeboden 
door Jumbo Kooistra Makkum. De scholen 
hebben zich aangemeld voor het Koningsontbijt, 
dat op vrijdagochtend 25 april als onderdeel 
van de Koningsspelen wordt georganiseerd in 
heel Nederland. Voor de basisschoolklassen 
zijn speciale ontbijtpakketten samengesteld, 
waarbij de focus ligt op lekker ontbijten als 
goede start van een sportieve dag.

“Als Jumbo vinden wij ontbijten erg belangrijk”, 
legt filiaalmanager Klaas Bootsma van Jumbo 
Kooistra Makkum uit. “We vinden het een eer 
dat we aan dit feestelijke en sportieve initiatief 
kunnen bijdragen met een goed ontbijt met 
brood, groenten, fruit en beleg. Als supermarkt 
staan we midden in de gemeenschap van 
Makkum en omstreken. We willen hiermee graag 
iets extra’s doen voor de jonge inwoners.”

Ook een aantal leveranciers van Jumbo stellen 
hun producten gratis ter beschikking voor het 
Koningsontbijt. De Koningsspelen zijn een 
initiatief van het Richard Krajicek Foundation 
en Johan Cruijff Foundation en bestaan uit een 
Koningsontbijt en een Koningssportdag op 
vrijdag 25 april. In totaal nemen bijna 5.400 
scholen in heel Nederland, inclusief de 
Nederlandse Antillen, deel aan de Konings-
spelen. Jumbo Supermarkten verzorgt hiermee 
in totaal voor zo’n 1.325.000 basisschool-kin-
deren het ontbijt.

Sinds week 11 staat het thema ‘Dagje Uit’ 
centraal. Om u daarmee nog extra te kunnen 
laten profiteren van het thema ‘Dagje uit’, 
krijgt ieder kind van de scholen een spaar-
kaart met al 3 gratis zegels er opgeplakt om 
dit thema nogmaals extra onder de aandacht 
te brengen.

Witmarsum organiseert feestelijke Koningsdag

Jumbo Kooistra Makkum verzorgt koningsontbijt voor 6 scholen!
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De Zonnebloem-loterij 2014
Lotenverkoop in Makkum e.o.

De Zonnebloem is een van de grootste lande-
lijke vrijwilligersorganisaties en zet zich in voor 
mensen met lichamelijke beperkingen door 
ziekte, leeftijd of handicap. Het contact tussen 
mensen, dat is het kloppend hart van de 
Zonnebloem. Het leven met elkaar delen, naar 
de ander luisteren en samen leuke dingen 
doen. Zo helpt de Zonnebloem sociale samen-
hang te bevorderen en voorkomen we dat 
mensen met een fysieke beperking in een 
sociaal isolement terecht komen, door moge-
lijkheden te bieden om erop uit te trekken en 
contacten te leggen. Daar doen we het voor. 
Alleen met de steun van particuliere donateurs 
en het bedrijfsleven, kunnen wij onze activiteiten 
voortzetten en nog meer mensen bereiken. 

Wilt U de Zonnebloem steunen en kans maken 
op 15.000 euro of een van de andere 5.019 
geldprijzen? Koop dan in de maand mei uw 
Zonnebloemloten bij onze vrijwilligers. U kunt 
ook loten kopen via onze web-site. (www.zonne-
bloem.nl) Iedereen die een lot koopt krijgt een 
tijdschrift cadeau. Men kan deze aanvragen via 
de web-site of een coupon op het lot invullen. 
Er is – met een keuze uit zeven tijdschriften – 
voor ieder wat wils. Bijvoorbeeld ZIN, Plus 
Magazine of de Autoweek. En het bijzondere 
is: voor ieder lot kan men een ander tijdschrift 
aanvra-gen. Dus als iemand twee loten koopt, 
kan hij ook twee verschillende magazines 
aanvragen! Deze actie wordt gesponsord 
door de uitgeverijen en het maximum aantal 
tijdschriften per adres is zeven. Dus altijd een 
prijs. De trekking van de loterij vindt plaats op 
27 oktober 2014. De uitslag wordt bekend 
gemaakt via regionale kranten, teletekst en 
onze website. (www.zonnebloem.nl) 

Uiteraard zijn wij graag bereid u verder te 
informeren indien u vragen heeft over onze 
vereniging en de verschillende activiteiten en 
evenementen of als u donateur wil worden 
van de Zonnebloem. 

Ruud Peelen, Bestuursmedewerker activiteiten 
afdeling Bolsward, Tel. 0515-576216.

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

Adverteer in de 
Adverteer in de 

Makkumer Belboei
Makkumer Belboei
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Zaterdag 26 april
Er is geen voetbal i.v.m koningsdag

Zaterdag 30 april
Woudsend 2 - Makkum 3 20.00 uur

AVC 1 - Makkum 1 0 - 0
Stormvogels'64 1 - Makkum 3 3 - 0
Makkum A1 - Leeuwarder Zwaluwen A1 4 - 0
QVC A1 - Makkum A2 6 - 1
Makkum B1 - Bolsward B1 1 - 8
ST IJVC-Blauwhuis C1 - Makkum C1 3 - 4
Makkum D1 - ST IJVC-Blauwhuis D1 2 - 4
ONS Boso Sneek D4 - Makkum D2 3 - 6
Bolsward E8 - Makkum E2 8 - 2
Mulier E2 - Makkum E3 4 - 0
Makkum F1 - Heeg F1 9 - 0
Makkum F2 - Hielpen F1 2 - 5
LSC 1890 F9 - Makkum F3 11 - 0
Makkum VR1 - Oudega VR1 1 - 6
Robur/Harlingen MB1 - Makkum MB1 1 - 0

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

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

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

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

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

Voorjaarstoernooi 
Tennisvereniging Makkum
Zondag 6 april, om 10 uur in de ochtend, 
melden 28 liefhebbers zich voor het voorjaars 
toernooi 2014. Een sprankelend fris motregentje 
had deze ochtend de plek ingenomen van de 
zon die de dagen daarvoor de lust voor het 
tennis nog zo goed had aangewakkerd. De 
kantine stond dankzij een algehele metamor-
fose uitnodigend klaar voor een gezellige dag 
samen tennissen en samen kletsen. Het aantal 
dames was in goed evenwicht met het aantal 
heren zodat er in drie poules gedubbeld en 
gemixt kon worden. Er waren 1e en 2e prijzen 
voor de beste heren en dames die van iedereen 
de meeste punten hadden.

Heren: 
- 1e prijs: Jaap Hogendoorn
- 2e prijs: Pieter Portma
Dames:
- 1e prijs: Cisca van Dijk
- 2e prijs: Elske Bronsgeest

PSV de Halsbânruters
Arum 18 april
Liesbeth Folkertsma kwam met Geke voor de 
eerste keer uit in de klasse L1. In de 1e proef 
ging het erg goed en werd de 2e prijs gewonnen. 
In de 2e proef reed Liesbeth een winstpunt 
met 181 punten.

Arum 20 april
Hester Ludema kwam uit in de klasse L2 met 
haar pony Noa Van Beabuorren. In de 1e proef 
reed zij een winstpunt met 180 punten. In de 
2e proef won zij de 1e prijs met 182 punten en 
een winstpunt.

Afgelopen zaterdag was er in Stiens het jaarlijks 
internationaal Friese Masters toernooi voor 
judoka's van 6 jaar en ouder. Van Judo 
Witmarsum namen er 4 judoka's deel aan dit 
toernooi en ook dit weekend waren we enorm 
succesvol. 

Al vroeg in de ochtend was het de beurt aan 
de meisjes -12, - 40 kg. Manon Poelsma en 
Eva van der Kooij namen deel in deze klasse. 
Beide dames kwamen heel vlot door de eerste 

twee partijen heen. In de finale moesten ze 
tegen elkaar aantreden waarin Manon via een 
heuptechniek een houdgreep wist te maken 
en zo de partij in volle winst om te zetten. 
Hierdoor was Manon kampioen. Eva kwam zo 
in de kleine finale terecht welke met klein 
verschil verloren ging. Een mooie derde prijs 
was Eva haar beloning. Helaas wisten zowel 
Rens als Giel niet door te dringen tot de prijs-
winnaars. Ook hier hadden beide judoka's 
een winst partij te weinig voor het ere-schavot.

De speeltoestellen zijn geverfd, de bloemetjes 
staan vrolijk in de bakken en de baden zijn 
inmiddels gevuld met lekker warm water. 
Onze vrijwilligers hebben hun best gedaan, dus 
iedereen kan langskomen op zondag 27 april 
om een duik te nemen in het zwembad. Om 
13.30 uur gaan de deuren open. ‘s Middags 
rond 14.00 uur kan de jeugd munten zoeken 
in het water tijdens het traditionele “stuivertje 
duiken”. Opgedoken muntjes kunnen ingeleverd 
worden en de kinderen krijgen hiervoor wat 
lekkers. Maandag lekker bijkletsen met gratis 
koffie voor de zwemmers van 9.30-11.45 uur. 
In de openingsweek ligt er extra spelmateriaal 
in het water. 
Een kleine greep uit onze aktiviteiten:
Ouder- en kindzwemmen, zwemles voor ABC 
vanaf 5 jaar (er is nog plaats voor nieuwe aan-

meldingen) zwemvaardigheidsdiploma’s, brevet-
zwemmen en aquasporten. (Een proefles is 
altijd mogelijk). Met Moederdag mogen alle 
moeders gratis zwemmen en met Vaderdag 
geldt dit voor de vaders. In samenwerking met 
de camping wordt er tijdens de zomervakantie 
elke woensdagmiddag een activiteit georgani-
seerd. Gedurende de vakantie is het zwembad 
op maandag open van 9.30 - 17.00 uur en op 
dinsdag t/m vrijdag van 9.30 – 20.30 uur. In het 
weekend zijn wij doorlopend geopend van 
10.30 – 17.00 uur. Ga volgende week nog 
even snel een abonnement of 10-badenkaart 
halen en kom deze zomer naar het gezellige, 
bruisende buitenbad Mounewetter in Witmarsum. 
Voor nadere informatie kunt u bellen met 
tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze website 
www.zwembadmounewetter.com. 

Judo toernooi Stiens

Op de foto, links Manon Poelsma Kampioen en Eva van der Kooij 3e.

Mounewetter in Witmarsum opent zondag 27 april haar deuren

eigen fotoeigen foto
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GEVRAAGD

GEVONDEN

VERLOREN

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

Wasautomaat Bauknegt 1400 toeren,  95,-.  
Rolhordeur 1.05x2.05 Bruynzeel, nieuw in de 
doos,  50,- Tel. 0515 – 232272

Nerf spectre rev-5 geweer. Schoudersteun is 
inklapbaar. Er zitten 5 pijltjes bij.  10,- 
tel: 0515-233381

Verandastang voor voortent, glasfiber. Uitschuif-
baar tot 2,85 meter. Eenvoudig in te korten tot 
elke gewenste lengte. Dikte 25 mm. Zeer weinig 
gebruikt. Prijs  20,- Tel: 0515 231761

Jonge Sarasas (sluierstaarten) voor in de vijver. 
Oranje-wit, 3 jaar oud en ongeveer 10 cm. 
Nog 8 Sarasas. Ze zijn 2 euro per Sarasa. 
Tel.nrs: 0613467131 of 0636175115.

Pelgrim gevelkachel GWH 4 toestel type C11 
aardgas g25-25m bar, branddruk 11,5 m bar. 
Kachel is helemaal compleet. Is zeer geschikt 
voor gebruik als hoofdverwarming. Prijs  50,-
Tel. 0515-232334 of 06-20672344

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

Op donderdag 17 april jl. op de Touwenlaan 
rond 14.15 uur een fries leren klompsokje. 
Af te halen op de Turfmarkt 91 te Makkum

Een kleine sleutelbos met fietssleutel, platte 
huissleutel en USB-stick aan een sleutelring. 
Vermoedelijk op de Touwenlaan. 
Tel. 06-22140572.

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje
Gezien in Makkum

Er was veel belangstelling bij het kraampje van de Peaskewilledei.

Makkum - De voorbereidingen voor de vierde 
Open Nederlandse Kampioenschappen Ei- 
werpen zijn in volle gang. De datum van het 
evenement is bepaald op zaterdag 5 juli en de 
locatie is het Plein en de Markt in het Friese 
Makkum. Eerdere edities in 2011, 2012 en 
2013 trokken honderden deelnemers en meer 
dan duizend belangstellende toeschouwers. 
Het programma omvatte toen naast het 
traditionele verwerpen, de Eistafette en het 
hilarische ‘Russisch Ei Roulette’. 

Dit jaar heeft de organisatie gekozen voor 
een sneller en compacter verloop van de wed-
strijden. Door het onderdeel trebuchet te 
laten vervallen is er ruimte om het afstands-
werpen in twee rondes compact te houden. 
Het evenement begint dan ook om 13.00 uur 
en de finales vinden plaats tussen 16.00 uur 
en 18.00 uur. Een vorig jaar geïntroduceerde 
discipline zal dit jaar worden herhaald, name-
lijk het doelwerpen voor de jeugd tot 12 jaar. 
Hierbij wordt een persoon in een ouderwetse 
schandpaal geplaatst waarop met eieren mag 
worden gegooid. Daarnaast borduren we voort 
op het succes van het Russisch Ei Roulette. 

Eiwerpen leeft ook buiten Makkum, met gega-
randeerde deelname uit het zuiden van het 
land, België (landelijk recordhouders), Ierland 
(ex wereldrecordhouders) en Engeland (voor-
zitter World Egg throwing Federation, W.E.T.F.) 
belooft het weer een internationale happening 
te worden. Eiwerpen mag zich in een steeds 
grotere belangstelling verheugen, niet in het 
minst door de uitstraling van het Makkumer 

evenement. Zo worden tijdens de Voorjaars-
feesten in IJlst selectieronden gehouden en 
ook in Workum vindt een wedstrijd plaats. 
De winnaars worden genodigd om namens 
de Friese stad te mogen deelnemen aan het 
Open NK. Koppels vanuit de gehele regio 
strijden om de eer. Op uitnodiging gaat een 
delegatie van de Nederlands Eiwerpfederatie 
N.E.W.F. (hoofdkantoor in Makkum) naar Ierland 
voor het Open Iers Kampioenschap op 18 mei. 
De lokale cracks Hillebrand Visser en Andries 
Smink gaan een gooi doen naar de titel. Als 
weder prestatie komt een delegatie met o.a. 
‘wild’ Willy O’Donavon op 5 juli naar Makkum. 
Vanuit Engeland komt Andy Dunlop (chairman 
WETF) met 6 atleten naar Makkum. Onder de 
deelnemers in Makkum zullen zich ook de 
toppers Andries Smink en Hillebrand Visser 
bevinden. Smink is tevens wereldkampioen 
2011 en 2012 en, samen met Lennard Adema, 
houder van het officiële wereldrecord afstand 
werpen met 73,4 mete.

Het Open NK Eiwerpen wordt verspeeld onder 
auspiciën en volgens de regels van de WETF. 
Eiwerpen wordt beoefend in meer dan 35 lan-
den, waardoor het in aanmerking zou kunnen 
komen voor de Olympische Spelen. Voorzitter 
Andrew Dunlop zal in Makkum aanwezig zijn 
als honorair voorzitter van de jury. De organi-
satie is in handen van de Vereniging Us Stek, 
die daarmee een niet onaanzienlijke bijdrage 
levert aan de toeristische attractiviteit van de 
regio. Alle eieren, waarmee wordt gespeeld, 
zijn voor consumptie afgekeurd. De inschrijving 
is geopend en kan via www.eiwerpen.nl.

4e Open NK Eiwerpen Makkum

Vriend van de Belboei
U kunt u nog steeds aanmelden als “Vriend 
van de Makkumer Belboei”
per brief naar:
Ondernemers Vereniging Makkum 
Antwoordnummer 4700
8754 ZP Makkum 
of te mailen naar:
belboei@makkum.nl

De afgelopen week zijn de aanmeldingen al 
binnen aan het komen via de mail en nu kunt 
u ons ook per post bereiken.  


