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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Verrassend ruime, sfeervolle, goed onderhouden, 
vrijstaande woning met vrij uitzicht over de landerijen, 

vrijstaande garage, tuin (O), 285 m² eigen grond.
Vraagprijs € 165.000,- k.k.

Longerhouw, Buren 20

Burgemeester Apotheker bezoekt mevrouw De Hoest   
Door Judith van Lavieren

Makkum - Honderd jaar geleden op 27 juni 1912 
werd mevrouw De Hoest in Leimuiden geboren. 
Doordat haar vader Nederlands Hervormd predi-
kant was, verhuisde ze vaak in haar jeugd. Zo heeft 
ze onder andere in Bunschoten-Spakenburg, Garijp 
en Menaldum gewoond. Het gezin telde zeven 
kinderen. Ter gelegenheid van haar honderdste ver-
jaardag bracht burgemeester Apotheker mevrouw 
De Hoest op 27 juni een bezoek. Hij bood haar namens 
B&W van de gemeente Súdwest-Fryslan een boeket 
aan in haar lievelingskleuren roze en paars.

Mevrouw De Hoest was van beroep onderwijzeres. 
Ze heeft vroeger aan de lagere school in Wons 
gestaan. Het kan dus heel goed zijn dat (ouders van) 
lezers van de Makkumer Belboei nog les van haar 
hebben gehad. Na Wons kreeg ze een betrekking in 
Den Haag. Op deze school heeft ze ruim dertig jaar 
met heel veel plezier gewerkt. Na haar pensionering 
ging mevrouw De Hoest in De Bilt wonen. Tot haar 
97ste woonde ze daar zelfstandig in een woning op 
de eerste etage. Maar na enkele vervelende val-
partijen werd het wonen in een woning op eerste 
etage zonder lift bezwaarlijk. Samen met haar nicht 
Pauline van de Saag, die voor haar zorgt, ging ze op 

zoek naar een geschikte woning. Zo kwam ze drie 
jaar geleden terecht in Avondrust, op maar 2 kilo-
meter afstand van haar in Cornwerd woonachtige 
nicht. Haar familie was gerustgesteld, vertelt 
mevrouw De Hoest. 

Mevrouw De Hoest is een intelligente vrouw met 
veel humor. Met zichtbaar plezier vertelt ze burge-
meester Apotheker een anekdote over een mevrouw 
uit Spakenburg die op honderdjarige leeftijd even-
eens een burgemeester op bezoek kreeg. Met de 
woorden: “Ik ken u niet”, kreeg deze burgervader 
het meegebrachte boeket om de oren.” U heeft 
maar geluk dat ik niet zo ben”, lacht ze. Ze geeft 
tijdens het gesprek blijk van een warme belangstel-
ling voor anderen. Ze is geïnteresseerd in kunst en 
cultuur en heeft in haar leven veel gelezen. Ze luis-
tert graag naar radio 4. Dan wordt het tijd om 
naar de “túnkeamer” te gaan. De familie van 
mevrouw De Hoest heeft deze ruimte afgehuurd 
voor een feestje.”Ik krijg bezoek uit alle hoeken 
van de wereld, van neven en nichten uit Amerika, 
Engeland en Frankrijk.”  Ze zijn speciaal over-
gekomen om hun tante Wies met deze bijzondere 
dag te feliciteren.
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk Dentwork 
Praktijk 0515-541345 / Privé 0515-543846/433448
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

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

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

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

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Info Familieberichten Agenda
Woensdag 4 juli:
Kaatsen  vervolg Slagerij Attemapartij
aanvang: 16.30 uur
 
Donderdag 5 juli:
Jaarvergadering “Koninginnevereniging Makkum”
aanvang: 20.00 uur in de “Zwaan”

Open repetitie Jeugdkorps De Notenkrakers
van 18.30 – tot 19.30 uur in MFC Maggenheim

Vrijdag 6 juli:
Voorinschrijving Open NK Eiwerpen bij stand 
voor bij Jumbo supermarkt van 17.00 tot 20.00 uur

Jeugdsoos OZONE party aanvang: 20.00 uur
 
Zaterdag 7 juli:
Oud papier ophalen door Hallelujah en
Flevo Sanghers in Makkum aanvang: 9.00 uur
 
Open NK Eiwerpen start om 11.00 uur met
huldiging Wereldkampioenen
 
Zondag 8 juli:
Laatste Ledenpartij K.V. Makkum voor de Merke 
de 10 é Nota Schilderbedrijf partij. 
aanvang senioren: 11.00 uur 
en de Jeugd om 12.00 uur
 
Bingo in Piramide Holle Poarte aanvang: 20.00 uur
 
Dinsdag 10 juli:
Avondrust, Klaverjassen aanvang:14.00 uur
in het restaurant
 
Woensdag 11 juli:
Avondrust, Rollatorcheck door hulpmiddelen-
centrum, aanvang: 14.30 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 7 juli:
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma
 
Zondag 8 juli
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum
 
Makkum  - Recreatiedienst in de
piramide Holle Poarte, 9.30 uur.
voorganger: Dhr. G Wijngaarden 
muziek/zang: Fam. Katsburg
organist: Mevr. K Reitsma

Syn leauwen yn it libben wie grut.
Hope hat er tot it lêst hân.
Syn leafde bliuwt foar altyd.

It meilibjen, yn hokker foarm dan ek, yn de 
tyd fan syn sykte en nei it ferstjerren fan 
myn leave, soarchsume man, ús heit en pake

Wessel Hellinga
hat ús goed dien. Wy fiele ús hjir troch sterke 
en wolle jimme hjirfoar tank sizze.

 Jitske Hellinga-Praamstra
 Bern en bernsbern.

Makkum, july 2012

De een had een jongen gedacht,
de ander een meisje verwacht.

Maar aan die wens kan ik niet storen,
Ik ben op 25 juni als meisje geboren.

Dolblij zijn wij met de geboorte
van onze dochter

Fenna
25 - 06 - 2012

23 : 41 uur
31 50 gram

48 cm

Eddy & Amarins Postma-Altena
Vermaningsteeg 6

8754 EN Makkum

Wil je mijn oogjes zien twinkelen?
Laat dan de telefoon even rinkelen!

E: 06-27183600 / A: 06-15211013

Erg dankbaar en blij zijn wij
met de geboorte 

van onze kleine meid

Femke
26 juni 2012

Zij weegt 2960 gram 
en is 52 cm lang

Frans Kerpel &
Marieke Witteveen

Aakweg 17
8754 AL Makkum
0515-232026
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof 0% vet Vruchtenyoghurt, beker 500 gram.....89 cent

Snijworst......................................per pakje 25 cent korting

Bastogne Koeken, pak 250 gram...................................nu 1.29

Fanta Orange, 1.5 literfles.............................................nu 1.19

Delifrance Baquette Wit Afbakbroodjes, 25 stuks......79 cent

Heinz Top Down Ketchup, 600 ml................................nu 1.79

Yogho-Yogho Aardbei, 1 liter.......................................89 cent

Aanbiedingen geldig van do. 5/7 t.e.m. wo. 11/7

Wist u dat...
* Vanaf 2 juli a.s. t/m 30 september is er een 
 expositie van atelier "it Souderke" in zorg-
 centrum Huylckenstein in Bolsward.

* Er zijn schilderijen te bezichtigen met als 
 thema: het boereleven, mede i.v.m. de 
 "heamiêl" feesten. 

* De schilderijen zijn geschilderd in olie-en 
 acrylverf en de taferelen zullen menig persoon 
 aanspreken die enig affectie met het platteland 
 hebben. 

* Zo is er een paar mooi klompen te zien, melk-
 bussen, een oud boerenhemd, kalveren in de 
 stal, een hooiwagen, een lam in de wei, eieren, 
 poezen, kippen, eenden en enkele landschappen

* Kortom; de moeite van het bekijken waard.

* Schilders zijn: Aagje Gorter, Joke van Veen, 
 Helen Lemstra, Marjet Ketelaar, Juul Zeinstra, 
 Tine Feenstra, Wietske Bijma, en (o.l.v.) 
 Aukje Gietema

Profiteer van 5 t/m 7 juli
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Het barbecue
seizoen is weer

begonnen!

Volop keus in
Spiesjes
Specials
Salade´s

Kortom, compleet
verzorgd voor een 
gezellige avond!

2,50

2,75

2,50

2,75

Oud papier
Makkum - Zaterdag 7 juli wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevos-
anghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur 
gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u 
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en het kaatsveld.

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

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

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

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

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

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

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Uniek landelijk lounge-terras 
met speeltuin! 

Geniet van een heerlijk kopje koffie 
met huisgemaakte appeltaart, 

een stevige lunch 
of kom uitgebreid dineren, 

het kan allemaal in De Nynke Pleats!

Voor foto‛s en info zie 
www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Een herenhuis voor een patriot                               door Sjirk Wijbenga

Makkum - Vorig jaar verscheen in de serie 
Makkum Sier, die gewijd is aan cultuur erfgoed 
van Makkum, "Een herenhuis voor een patriot". 
Op uitnodiging van de bibliotheek verzorgde 
historicus en auteur Sytse ten Hoeve een lezing 
over het voormalig herenhuis Kerkstraat 35, dat 
een bijzondere plaats inneemt onder de monu-
mentale panden van Makkum. 

In 1784 werd opdracht tot de bouw gegeven 
door Jan Ymes Tichelaar en zijn zuster Jouwerke 
Ymes. Beiden waren ongehuwd en vormden een 
huishouding. Koopman en reder Jan Ymes was 
aanhanger van de patriottische beweging, waar-
schijnlijk uit onvrede over de economische 
situatie in Nederland. Het imposante bouwwerk 
aan de Kerkstraat is van vergelijkbare allure met 
het Van Sloterdijckhuis op de hoek van de Grote 
Zijlroede en de Krommesloot. Het zal, denkt ten 
Hoeve, waarschijnlijk wel veel gespreksstof hebben 
opgeleverd omdat Jan Ymes tot de Doopsgezinden 
behoorde, die een sobere levenswijze voorston-
den. De Leeuwarder architect Johannes Schaap 
(1727-1807) zorgde voor het ontwerp van het 
pand. Aan hem en andere Friese ontwerpers in de 
17e en 18e eeuw wijdt Ten Hoeve een speciaal 
hoofdstuk.

Vanaf 1900 onderging de woning in de Kerkstraat 
ingrijpende veranderingen van het exterieur. Bij 
het huis behoorde een achtertuin en daarachter 
een vierkante hof met een zomerhuis. Na de 
dood van Jan Ymes in 1799, bleef het huis nog 
tot 1924 in familiebezit. Manufacturier en strijk-
geldschrijver Willem Feike de Boer kocht het 
pand. Hij bleef hangen aan de koop en verplaatste 

zijn zaak van het Vallaat naar de Kerkstraat 35. 
De benedenverdieping werd tot winkelruimte 
ingericht. In 1954 nam Feike de Boer en zijn 
vrouw Feikjen Nauta de zaak over van vader en 
op zijn beurt deed Feddy en zijn vrouw Geertje 
Greidanus dat in 1975. Verbouwingen hebben 
ook grote wijzigingen meegebracht van het inte-
rieur. Enkele oorspronkelijke deuren en de rond-
draaiende monumentale trap die de verdiepingen 
met elkaar verbindt zijn bewaard gebleven. Een 
schoorsteenstuk van het huis is terug te vinden in 
het herenhuis Vallaat 8, dat in 1926 werd aan-
gekocht door het bestuur van de Nutsspaarbank. 
In 1944 verkocht antiquair en romanschrijver 
Hein Faber 3 tegeltableaus, afkomstig uit het 
pand in de Kerkstraat aan het Zuiderzeemuseum 
in Enkhuizen. 
De familie de Boer bewaart nog steeds een sabel 
dat hoogstwaarschijnlijk toebehoorde aan Jan 
Ymes. Ten Hoeve zijn ongerustheid was groot 
toen Pieter Tichelaar werd ingeschakeld om een 
foto van het pronkstuk te vervaardigen. Tichelaar 
vergat dat hij het wapen op zijn auto had gelegd 
en reed niets vermoedend weg. Na enkele slape-
loze nachten en een oproep in de Makkumer 
Belboei kwam de spoorloze sabel weer boven 
water. Jan Horjus had zich gemeld dat hij het 
wapen in de C.Lenigestraat had gevonden.

Het boekwerk is rijk geïllustreerd met fotomate-
riaal en bouwtekeningen van het monumentale 
pand aan de Kerkstraat. "Een herenhuis voor een 
patriot" is is de 7e uitgave in de serie Makkum 
Sier, een uitgave door de Stichting Tichelaars 
Historisch Bezit en werd mede mogelijk gemaakt 
door de Kingmastichting te Makkum.

Verkeersmedeling:
In verband met het Open NK Eiwerpen van zaterdag 7 juli is  vrijdagavond vanaf 22.00 tot 
en met zaterdagavond 19.00 uur de Markt en het Plein afgezet voor autoverkeer. 
Zaterdag 7 juli wordt tevens het doorgaande verkeer door de Kerkstraat omgeleid.
Parkeervakken zijn niet te gebruiken. Doorgaand verkeer wordt via de Waagsteeg ontsloten. 

Wij vragen begrip van winkeliers, bewoners en gebruikers en adviseren de auto's na vrijdag-
middag elders te parkeren. Alvast bedankt voor de medewerking! 

Stichting Open NK Eiwerpen Makkum
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Kranslegging op het Makkumer kerkhof    Door Judith van Lavieren

Engeland, 1942 -  In Walton-on-Thames woont 
een klein jongetje. Hij heet Bruce Barnes. Zijn 
vader, William Barnes, maakt als piloot de ene 
vlucht na de andere. De Royal Air Force pendelt 
naar Duitsland om bombardementen uit te voeren.

Makkum, 29 juni 1942 – “Op maandagavond 
29 juni 1942 steeg van het vliegveld Lakenheath 
een Short Stirling op van het 149e squadron om 
die nacht naar Bremen te gaan. Op zijn terugweg 
werd hij door een Duitse jager aangevallen. Spoedig 
stond de Stirling in brand. Veel Makkumers waren 
door het geknetter van het luchtgevecht wakker 
geworden en keken naar de lucht in de hoop iets 
te kunnen ontdekken. Eerst keken ze vanuit hun 
huizen, maar weldra konden ze hun nieuws-
gierigheid niet meer bedwingen en gingen naar 
de haven. Van daaruit zagen ze het hele gevecht. 
De lucht was vol lawaai en lichtflitsen. Plotseling 
verloor de brandende Stirling hoogte. Iedereen 
hield de adem in van schrik: het leek er op, dat 
het toestel midden in Makkum terecht zou 
komen. Laag over Makkum scherend stortte het  
toestel tenslotte neer op de Noorder Waard” 
(fragment uit het boek”Makkum 1940-1945”van 
Jentje Hoeksema) Zeven jongemannen, waaronder 
piloot William Barnes, vonden hierbij de dood.

Makkum, 2002 – Bruce Barnes bezoekt samen 
met zijn gezin het graf van zijn vader. Kapper 
Jentje Hoeksema, als amateur-historicus en ver-
zamelaar gespecialiseerd in de Tweede Werld-
oorlog, vangt hen op in zijn tabakswinkel. Hij 
vertelt het gezin Barnes het historische verhaal 
en leidt hen rond.

Toronto, 2012 – Bruce Barnes is ruim 70 jaar en 
woont in Toronto in Canada. Hij probeert con-
tact te zoeken met Makkum want hij zou graag 
willen dat er op 29 juni 2012  een krans op het 
graf van zijn vader wordt gelegd. Via oud- 
Makkumer Peter de Boer, tegenwoordig woon-
achtig in Brampton, Canada, wordt Wim Draisma 
van het verzoek van Bruce op de hoogte gebracht. 

Voor de uitvoering van de wens van Bruce legt 
Wim Draisma contact met het Comité Doden-
herdenking Makkum.

Makkum, 29 juni 2012 – Om half acht ‘s avonds 
betreden 10 Makkumers het kerkhof. Ze hebben 
als eerbetoon de Nederlandse, Friese, Engelse en 
Canadese vlag meegenomen. De voorzitter van 
het Comité Dodenherdenking Makkum, Klaas 
Groeneveld, leest eerst een fragment voor uit het 
boek “Makkum 1940-1945”van Jentje Hoeksema 
en vervolgt dan met het gedicht ”Requim for an 
Air-gunner”. Sergeant-majoor der mariniers b.d. 
Jan van Gemert legt de krans bij de gedenksteen 
van Barnes. Op het ene lint aan de krans staat: Ter 
ere van mijn vader William Barnes en de overige 
bemanningsleden. Op het andere lint bedankt 
Bruce de Makkumers die al die zeventig jaren zo 
trouw de herdenkingen hielden en nooit de 
moedige daden van de geallieerden zijn vergeten. 
Zo’n indrukwekkend eerbetoon van een zoon aan 
zijn vader maakt stil. Oorlog is verschrikkelijk, 
de gevolgen enorm. 
Klaas Groeneveld sluit, naar Engels gebruik, af 
met “The Exhortation”
They shall grow not old, as we that are left grow old:
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning
We will remember them
We will remember them
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Ten Cate & Sloggi 
voor dames en heren
4 halen 3 betalen

Zaterdag 2e Open NK Eiwerpen in Makkum       door Jetze Genee

Het gooien met eieren heeft in Makkum een heel 
andere betekenis dan in andere streken. Zoals de 
meesten het toepassen als een blijk van afkeuren 
is het werpen en vangen van eieren in Makkum 
inmiddels uitgegroeid tot een sportief evenement 
van omvang. Met de tweevoudig wereldkampi-
oenen uit eigen dorp als ambassadeurs is dit 
volksspel inmiddels wereldnieuws. De winst in 
Engeland van Smink en Visser heeft radio, tele-
visie en krant wereldwijd bereikt. Aanstaande 
zaterdag verwacht de organisatie dan ook extra 
aanloop naar het Open NK in Makkum. ‘Wij 
verwachten deelnemers uit Engeland en Ierland 
deze kant op. Naast de toezegging van Nederlandse 
toppers is de komst een groep Duitse en Belgische 
deelnemers een mooie internationale aanvulling.’ 
Aldus Jacques Hoogenboom van de organisatie. 
Vorig jaar was de organisatie ook al blij verrast 
met de komst van deelnemers uit diverse wind-
streken. Dit jaar is de verwachting om het aantal 
van ca. 1.000 bezoekers ruim te overtreffen. 

Aan het programma zal het dit jaar niet liggen. 
Op vijf onderdelen kunnen de deelnemers en 
ook zeker de toeschouwers hun ogen uitkijken 
naar de mogelijkheden die de geschilde kippen-
vrucht voort kan brengen! Nieuw dit jaar is het 
doelwerpen voor kinderen tot 12 jaar. De voor-
zitter van de organiserende stichting neemt plaats 
in een schavot voor het goede doel. Dat doel is 
dit jaar stichting Sailability, een organisatie die 
zorgt dat gehandicapten een mooie zeilervaring 
kunnen beleven. U kunt de stand van Sailability 
vrijdagmiddag en avond tijdens de voorinschrij-
ving voor de Jumbo aantreffen en zaterdag op de 
Markt tijdens het evenement. Een aangepaste 
boot ligt ter informatie in het Vallaat zaterdag.  
Een goed doel voor de opbrengst van dit evenement 

is een vereiste voor de organisatie. ‘Wij zijn ons 
bewust van de kritische kant van het werpen met 
eieren. Dat de opbrengst naar deze mooie stich-
ting gaat en dat ruim 1.500 mensen een leuke tijd 
hebben, is voor ons de motivatie om dit evenement 
op te zetten.’ Aldus de woordvoerder van Us Stek 
die de dag in goede banen leidt. 

Opgeven voor het open NK Eiwerpen kan nog 
steeds. Om het gemakkelijk te maken staat de 
organisatie vrijdag tussen 17.00 en 20.00 mét het 
goede doel in een stand voor de Jumbo. 
Zaterdagochtend is opgeven mogelijk vanaf 
10.00 uur in de tent op de Markt. 

Het hoofdonderdeel afstandwerpen is dit jaar in 
3 categorieën opgesplitst: Jeugd tot en met 16 
jaar gemengd, Heren senioren en dames senioren. 
Gemengde koppels (man en vrouw) vallen in de 
herencategorie. Dit jaar een extra onderdeel en 
wel de poging om het wereldrecord (63.2 m. red.) 
te verbreken. Hiervoor kan apart ingeschreven 
worden. Voor de Eistafette moet een team van 6 
personen zich opgeven (familieteams, buurtteams, 
dorpenteams, verenigingsteams enz.) Het Russisch 
Eiroulette is een onderdeel wat dit jaar op een 
podium plaatsvindt. Het onderdeel Trebuchet 
(slingerarm) is dit jaar vrij voor iedereen om 
aan deel te nemen. Meer informatie op www.
eiwerpen.nl, hier ook film en foto’s van het afge-
lopen WK in Engeland. 

Zaterdag begint de dag om 11.00 uur met de 
huldiging van het Nederlands team waarvan de 
heren opnieuw wereldkampioen zijn geworden. 
Geef hen een warm onthaal en volg de hele dag 
de activiteiten op het Plein en Markt in Makkum. 
Ikzelf ben er zeker bei!

Op 22 juni was het skûtsje evenement 
“Skûtsjesilen Yn de Walden”. Dit is een wedstrijd 
voor IFKS skûtsje uit alle klassen. De klassen 
werden ingedeeld in een A en een B klasse. Er 
werd een stormachtig weekend voorspelt en het 
bleef tot het laatste moment onzeker of het door 
kon gaan, want deze wedstrijd werd gezeild op 
de Burgumermar en hier staat niet veel water en 
dus voor de grote skûtsjes moeilijk manoeuvreren. 
Maar om half 11 zaterdagmorgen ging de grote 
A klasse van start. De Klasse waar het Makkumer 
skûtsje was ingedeeld. Een spannende strijd 
volgde de Makkumers starten midden moot maar 
bij de bovenste boei lagen ze na een prima kruis-
rak al tweede. Het werd een zeer spannende 
wedstrijd met een harde wind soms met uit-
schieters kracht 7. Het was vechten tegen de 
elementen (de harde wind) en tegen elkaar. Al 
gauw moest een skûtsje de kant opzoeken met 
averij. En even later sloeg het skûtsje van Freddy 
van der Heide “De drie Gebroeders” uit Grou 
om. En of dat nog niet genoeg was brak van het 
skûtsje het Engeltje de mast af.

Gelukkig konden de Makkumers hun skûtsje 
overeind houden, al was het hard werken voor de 
mannen en vrouwen aan boord. En leverden de 
Makkumers een prima resultaat door in het laatste 

kruisrak de koploper het skûtsje De oude Zeug 
voorbij te zeilen, en dit leverde voor de 
Makkumers een eerste plek op. Groot feest 
natuurlijk voor Het Makkumer skûtsje “De Zes 
Gebroeders” Jammer genoeg kon de wedstrijd s, 
middags niet doorgaan omdat het toen echt te 
hard waaide. Dus werd Makkum eerste in de 
grote A klasse een geweldige prestatie.

Vrijdag 6 juli is het Makkumer skûtsje uitgeno-
digd om op de Sleatemermar te zeilen met 9 
andere skûtsjes ter opluistering van het bezoek 
dat koningin Beatrix aan Friesland brengt . Hier 
onder volgen de data van de IFKS wedstrijden 
waarin het Makkumer Skûtsje dit jaar in de B 
klasse aan de start verschijnt.
11 augustus  Hindeloopen    
13 augustus  Stavoren
14 augustus  Heegemermeer.   
15 augustus  Sloten
16 augustus  Echtenerbrug    
17 augustus  Lemmer
18 augustus  Lemmer

De start is elke dag om 10 minuten voor 10. De 
wedstrijden zijn vanaf de kant prima te volgen 
en we hopen dan ook dat vele Makkumer fans 
ons komen aanmoedigen.

Makkumer skûtsje  eerste op Burgumermar
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl

Verslag 14e  Gebr. Miedema Partij
Succes voor Makkumers en Skuzumer in eigen dorp!

Heren 30+
Zondag 1 juli jl. werd onder ideale kaatsomstan-
digheden de 14e Gebr. Miedema Partij verkaatst.
In de winnaarsronde werd de 1e prijs behaald 
door het partuur van Siepie Attema (Skuzum), 
Jan-Ruurd Amels (Makkum) en Bauke-Jetze 
Smink (Makkum). Zij wonnen in de finale met 
5/2 – 6/6 van het partuur Geert Boomstra 
(Leeuwarden), Leo Nauta (Makkum) en Ludwig 
Seerden (Franeker).
De 1e prijs in de verliezersronde was er voor het 
partuur van Sjoerd Boonstra (Akkrum), Hayo 
Attema (Makkum) en Germ v.d. Meer (Makkum). 
In de finale waren zij met 5/2 – 6/6 te sterk voor 
het partuur van Egbert v.d. Veen (Makkum), 
Klaas Dijkstra (Veenwouden) en Christiaan Eijer 
(Bolsward). De prijzen werden aangeboden door 
Fa. Gebr. Miedema Freelance Timmerbedrijf te 
Makkum.

Heren 50+
Zondag 1 juli jl. werd onder ideale kaatsomstan-
digheden de 14e Gebr. Miedema Partij verkaatst.
In de winnaarsronde werd de 1e prijs behaald 
door het partuur van Sipke Hiemstra (Easterein), 
Auke Althof (Dongjum) en Fetze-Jan Kooistra 
(Ried). Zij wonnen in de finale met 5/2 – 6/0 van 
het partuur Herman Radelaar (Rolde), Jan 
Tuinier (Makkum) en Joop Bootsma (Reahûs). 
De twee 3e prijzen waren er voor parturen van 
Simon de Groot (Midlum), Jappie Wagenaar 
(Oudega) en Sikke Koster (Dokkum) en het par-
tuur van Johan v.d. Veen (Oentsjerk), Thijs 
Houtsma (Westhoek) en Klaas Sobel (Tytsjerk).
In de verliezersronde was de 2e prijs voor het 
partuur van Ieme de Haan (Makkum), Oeds de 
Roos (Menaam) en Jenne Efdé (Groningen). De 
1e prijs was met 5/3 – 6/0 voor het partuur van 
Evert Siderius (Ried), Bouwe v.d. Veer (Winsum) 
en Roel Sijbesma (Easterein). De prijzen werden 
aangeboden door Fa. Gebr. Miedema Freelance 
Timmerbedrijf te Makkum.

Tsjerkepaad 2012
Dit jaar doet de Lambertuskerk uit Arum voor de 
5 de keer mee met Tsjerkepaad. We zijn al weer 
druk bezig om alles voor elkaar te krijgen. De 
vrijwilligsters hebben weer toe gezegd om mee 
te doen. Het Tsjerkepaad seizoen begint 7 juli. 
De openingstijden zijn van 13.30 – 17.00 uur. 
Ook met de Arumer Merke is de Lambertuskerk 
open. De laatste zaterdag is op 8 september. 
Oane Anema zal ook dit jaar weer mooie oude foto’s 
uit zijn archief tentoonstellen. Dit jaar hebben we 
gekozen voor het 75 jarig jubileum  van de Vrijz. 
Herv. Vr. Ver. van Arum. U bent van harte welkom. 
De Koffie – thee staat voor  U klaar.

eigen fotoeigen foto
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KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE 10e NOTA’S 

SCHILDERSBEDRIJF
PARTIJ

Zondag 8 juli a.s. wordt deze 
traditioneel laatste ledenpartij vóór 

de Makkumer Merke gehouden 
voor Heren, Dames, Schooljeugd, 

Pupillen en Welpen.

Aanvang: 11.00 uur
op “Keatslân De Seize“
aan de Klipperstraat.

De jeugd begint om 12.00 uur!

De prijzen bestaan uit waardebonnen 
en eretekens. De kransen worden 

aangeboden door: Gerritsma 
Interieurbetimmering (Leo Nauta).

Opgeven voor deze partij kan t/m 
zaterdag 7 juli in de kantine of

bij het secretariaat: 0515-231377.

De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen:

zat. 7 juli om 19.00 uur.
Heren en Dames: zat. 7 juli 
om 20.00 uur in de kantine.

Geslaagd concert Hallelujah in Avondrust

Maandag de 25e was ’s avonds het bijna traditi-
onele jaarlijkse concert van het grote harmonie 
orkest van Hallelujah, op verzoek van de dit jaar 
jubilerende ‘KoffieBar’, van Avondrust. Een kleine 
40 bewoners en bezoekers kwamen luisteren naar 
het 40 personen tellende orkest. Het restaurant 
van Avondrust zat behoorlijk vol, op deze warme 
avond. Alle muziekstukken werden met tekst 
ingeleid door dirigent Nynke Jaarsma en een 
aantal orkestleden, gaven ook hun zangtalenten 
bloot. Na de afsluiting van een serie meezingende 

Amsterdamse volksliedjes, kregen alle orkestleden 
een praktisch presentje van de KoffieBar uitge-
reikt. Vergezeld door een hapje en een drankje 
van Avondrust, al met al, een zeer geslaagde 
avond, ter inluiden van de zomerperiode. 
Wij wensen iedereen een goede zomervakantie 
toe. In september starten wij weer met de avond 
activiteiten in Avondrust. 

Namens alle ‘KoffieBar’ vrijwilligers, 
met vriendelijke groet.

Bibliotheek Makkum voor één dag dramalokaal   
Door Judith van Lavieren

Makkum – Vorige week vermaakte Ton Meyer 
met zijn voorstelling Aadje Piraatje de jongste 
groepen van de Makkumer basisscholen. Op 26 
juni kwam Meyer weer naar de bibiotheek van 
Makkum, dit keer niet in de rol van piraat, maar 
als drama-docent voor de oudere kinderen van de 
basisschool. De voorstellingen en lessen werden 
door de bibliotheek aangeboden.
 
Om te beginnen vertelt Meyer het een en ander 
over zichzelf. Hij heeft de toneelschool gedaan 
en in GTST en verschillende speelfilms gespeeld. 
”Toneelspelen is “doen alsof” en het mooie is: 
dan kun je alles zijn.” Tegenwoordig houdt hij 
zich bezig met het maken van kleine toneel-
stukken en dat wat hij hier komt doen, namelijk 
het lesgeven in toneel. Ton Meyer heeft afbeel-
dingen meegenomen van schilderijen uit het 
Rijksmuseum en wil daar met de kinderen over 
gaan spelen. Eerst hebben ze het over de periode 
waarin de schilderijen gemaakt zijn, de Gouden 
Eeuw. Meyer laat portretten zien van kinderen 
uit die tijd en daagt zijn publiek uit net zo te 
spreken als deze kinderen. Hoe vroeg je in die 
tijd om een kopje koffie? Men sprak anders dan 
we nu doen. Het moet even wennen, maar dan 
krijgen de kinderen de smaak te pakken. Hierna 

bekijken de kinderen met Meyer het schilderij 
“De liefdesbrief“ van Vermeer en afbeeldingen 
van schepen uit de Gouden Eeuw en kunnen 
daarna kiezen uit twee opdrachten. Ze mogen 
spelen hoe het er op zo’n schip aan toe ging of 
ze mogen spelen wat er tussen de twee vrouwen 
op “De liefdesbrief” gebeurt.

De leerlingen worden verdeeld in 6 groepen, 
Meyer loopt rond en geeft aanwijzingen. Wat is 
je plan, hoe worden de rollen verdeeld, welke 
verkleedkleren hebben we nodig, niet met je rug 
naar het publiek staan enzovoort. De hele ruimte 
wordt benut, in alle hoeken zijn kinderen bezig. 
De nieuwe bibliotheek is ook uitstekend geschikt 
als lokaal voor dramalessen, constateert Meyer. 
Na de oefenperiode speelt elk groepje zijn toneel-
stukje. Na aanwijzingen van Meyer doen ze het 
dan nog eens. Hij wijst ze erop dat alles goed 
zichtbaar en verstaanbaar moet zijn. Soms voegt 
hij een vertelstem toe of laat de spelers gebruik-
maken van overdrijving. De kinderen ervaren 
hoe je door kleine veranderingen een veel beter 
resultaat krijgt. Dat kunnen deze leerlingen vast 
goed gebruiken in de musical die ze aan het 
voorbereiden zijn!
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TE HUUR
6 pers. caravan

aan het Comomeer(Italië).
van 29-07 tot 12-08 2012.

Voor info: 06-21545216

Te Huur gevraagd:
leuk stel zoek op korte termijn

betaalbare huurwoning in Makkum
graag met een tuin

reacties op:
0627391442 of 0613448897

Klaas Jansma presenteert Fryske boekejûn   Door Judith van Lavieren

Makkum - Met een Fryske boekejûn sloot de 
bibliotheek van Makkum op 29 juni een maand 
van feestelijkheden in het vernieuwde gebouw af. 
Het thema van de avond was: “ferbeane relaasjes”, 
verboden relaties. Klaas Jansma was gespreks-
leider. In 1995 schreef Jansma zelf een boek 
over het thema: “Om Teatske”. In dit boek wordt 
de ex-geliefde van een directeur vermoord. 
Schrijvers Willem Schoorstra en Jetske Bilker 
waren uitgenodigd. Ook zij schreven over verboden 
relaties. Willem Schoorstra schreef in 1994 het 
boek “Swarte Ingels”. Het boek is ook in het 
Nederlands uitgebracht onder de titel “Zwarte 
Engelen”. Het gaat over een broer en zus die een 
geheime seksuele verhouding hebben. In het 
zelfde jaarschreef Jetske Bilker het boekenweek-
geschenk “Oar plak, oare tiid”. Dit boek gaat 
over een vrouw die vreemd gaat.

De belangstelling voor de avond was helaas 
gering; er waren vijftien bezoekers. De boekejûn 
kwam wat moeizaam op gang, doordat de biblio-
theek tijdens het eerste half uur nog geopend 
was en de verschillende sprekers boven het 
geluid van de schuifdeur en het inleveren van de 
boeken uit moesten zien te komen. Vanaf acht 
uur was dat gelukkig geen storend element meer.
Schoorstra en Bilker vertelden wat de aanleiding 
voor het schrijven van hun boek was geweest. 
Voor Schoorstra was dit een voorval uit zijn 
jeugd, toen een broer en zus verdronken. Zijn 
boek begint bij de fatale zwempartij en gaat dan 

terug in de tijd, naar hun jeugd. Bilker ging uit 
van de angst van iedere ouder: er gebeurt iets 
ergs met je kind. Hoe voel je je als je op dat 
moment heel erg met jezelf bezig was, bijvoor-
beeld omdat je verwikkeld was in een buiten-
echtelijke affaire? Het schrijven over vreemd-
gaan was voor haar geen doel, maar een middel 
om de vrouwelijke hoofdpersoon ergens helemaal 
in op te laten gaan. Ze lazen beide een fragment 
voor uit eigen werk en lichtten de verhoudingen 
tussen de hoofdpersonen toe.

Wanneer een boek verschijnt wordt er natuurlijk 
op gereageerd. Aan beide werd vaak de vraag gehad: 
Is dit nu een autobiografische roman? Vraag-
stellers waren dan natuurlijk vooral geïnteres-
seerd in de verboden elementen van het verhaal. 
Schoorstra geeft daar uit principe geen antwoord 
op. Bilker zegt dat er natuurlijk eigen ervaringen 
in je boeken zitten.”Maar ik laat het aan mijn 
biograaf over om dat uit te pluizen.” Jansma 
stelde vast dat in beide boeken, en ook in zijn 
eigen boek, moraal en schuld sterk naar voren 
komen. Hierover wisselde hij van gedachten met 
de schrijvers en met het publiek. Er kwam 
vooral naar voren dat het heel persoonlijk is wat 
iemand uit een boek haalt. Ook normen en waar-
den zijn per persoon verschillend en veranderen 
bovendien door de tijd. Na afloop bedankte 
Hennie Soepboer van de Makkumer Bibliotheek 
Jansma, Schoorstra en Bilker voor hun mede-
werking en overhandigde hen een bos bloemen.

Bolsward  29 juni en 1 juli
Bobbie Ydema kwam met Up to date’s Ulkje uit 
in de klasseM1 dressuur. In de 1e proef reed zij 
een winstpunt met 182 punten. In de 2e won zij 
de 4e prijs met 187 punten. Bobbie kan er weer 
twee winstpunten bijtellen. Met Caramba kwam 
zij ook in deze klasse uit en reed in de beide 
proeven een winstpunt met 191 en 186 punten 
goed voor 2 winstpunten. Bobbie kwam met 
Artist uit in de Z1. In de 2e proef reed zij en 
winstpunt met 210 punten.
Ineke de Bruin kwam met Ciana United uit in de 
klasse B. In de 1e proef won zij de 7e prijs met 
186 punten en in de 2e proef de 6e prijs met 189 

samen goed voor 2 winstpunten.
Hilde Boersma kwam met Nynou Fan e Beye-
mastate uit in de klasse L1. In de 2e proef reed 
zij een winstpunt met 183 punten 1 winstpunt.
Sanna v/d Heide won vandaag de 2e prijs met 
Minke v/d Blokken in de klasse Z1 met 204 
punten.

Arum 1 juli
Ineke de Bruin kwam hier ook uit met Ciana 
United in de klasse B. In beide proeven won zij 
in deze klasse de 1e prijs met 196 en 204 punten 
samen goed voor 4 winstpunten.

Uitslagen PSV de Halsbânruters
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Schar 31, MAKKUM

Geheel gemoderniseerde woning, 
rustig gelegen in een prettige woonwijk.

Vraagprijs € 165.000,- k.k.

TE KOOP

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

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

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

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

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

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

Open repetitie jeugdkorps 
De Notenkrakers
Op donderdag 5 juli houdt jeugdkorps De Noten-
krakers, onder leiding van dirigente Nynke Jaarsma, 
een open repetitie in het Multi Functioneel 
Centum van half 7 tot half 8. Iedereen die eens 
wil beluisteren hoe zo’n jeugdkorpsrepetitie gaat, 
is van harte welkom. Misschien gaat het wel 
kriebelen om ook mee te doen. Of u in uw eerste 
of tweede jeugd bent is niet belangrijk, u zult zien 
dat ook oudere jongeren nog met een muzikale 
carrière kunnen starten. Bezoekers hebben sowieso 
een leuke muzikale avond en kunnen bovendien 
terecht met vragen. We kunnen kinderen en hun 
ouders informeren over lidmaatschap, mogelijk-
heden om bepaalde instrumenten te lenen van de 
vereniging en over het nemen van muzieklessen. 
Komt allen!

Namens De Notenkrakers, Judith van Lavieren

School's out for summer party!

Vrijdagavond 6 juli is het zover.... Voor de 
tweede keer organiseert jeugdsoos Ozone een 
feest om aan te geven dat het einde van het 
schooljaar in zicht is en de vakantie bijna voor 
de deur staat. Alle tieners zijn welkom t/m de 
eindexamenklassen. Het feest begint om 20:00 en 
is om 01:00 afgelopen.Net als voorgaande feesten 
is de entree € 1.00, en dit is inclusief een frisdrank 
consumptie. Tradities worden geboren en voort-
gezet.... ook hier geld een dre sscode. We verwel-
komen iedereen die in het ROOD en/of WIT voor 
onze deur staat! Tot vrijdagavond 6 juli !!!!!
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Eikengarderobekast 1,5 meter br. € 25,- tel. 
06-23944193
 
Miniwash € 9.50 Camping toilet € 9,50 incl. fles 
vloeistof Tel. 0515-231709
 
Laptop Acer emachines Type: e 525 Formaat: 
15.6 inch breedbeeld Processor: Intel cel 900 m 
@ 2.1 GHz Geheugen: 2 GB Harde schijf: 160 GB 
Extra: wlan, cardreader Windows vista € 220,- 
lexmark printer scanner kopieer met nieuwe 
inktpatronen. € 35,- eventueel samen met een 
Acer emachines laptop erbij dan alles samen € 250,- 
Zo goed als nieuw  Tel: 0610189279
  

Oude Nederlandse munten.  tel.06-45305706

Parrega, 25 juni, Trekweg: Zwart-rode schildpad-
poes met wit, rode halsband met kokertje, 3 jaar.

Arum, 25 juni: Wit-zwarte poes, 1 jaar. 
Arum, 25 juni, Baarderbuorren: Zwart-rode schild-
padpoes met wit, kort stompje staart, volwassen.
Pingjum, 27 juni, Waltingaleane: Wit-zwarte kat,
rode vlooienband met belletje, volwassen.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

(oude) Wollen dekens voor het geven van 
zweethutten. Eventueel tegen een kleine vergoe-
ding. Wij halen ze graag bij u op. tel. 06-24131305
 
Ik zoek 2 mensen, man, vrouw, jong, oud, maakt 
niet uit, maar wel sportief en gezellig om samen 
met mij GOLF-les te volgen in Witmarsum. Ik 
ben een beginner, dag/tijd in overleg met de 
golfinstructeur. De kosten zijn € 150,00 per per-
soon per lesuur. Stuur een mail als je interesse 
hebt naar: ss@b4m.com

Rood poesje ze is nu 3 weken jong. tel nr. 
0626775923

TE KOOP

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

email: belboei@makkum.nl

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

GEVONDEN

VERMIST

TE KOOP GEVRAAGD

Zoekertje
Gezien in Makkum

* By de praatpeal yn de bieb praat Dicky Bosma Faber út Boalsert har famylje by hoe kreas de 
bibliteek yn Makkum is.

Dirk en Marja van der Ploeg 
openen Viskiosk Vis Per Mare                        Door Judith van Lavieren

Makkum – Op de haven, op de plek waar voor-
heen visbakkerij Tjakko stond, is de afgelopen 
maanden een nieuwe viskiosk verrezen. ”Veel 
passanten vroegen ons waarom we niet eerder 
zijn begonnen met bouwen, maar dat heeft te 
maken met het stormseizoen”, vertellen Dirk en 
Marja van der Ploeg. “Omdat dit een zogenaamde 
primaire kering is, mag hier alleen buiten het 
stormseizoen gebouwd worden, dus alleen tussen 
1 april en 1 oktober.” Maar nu is het dan toch 
echt zover, vanaf 26 juni zijn Dirk en Marja 
geopend en kunnen we op de haven weer een 
lekker visje halen. 

Viskiosk Vis Per Mare is niet de eerste zaak van 
het echtpaar van der Ploeg. Vijfentwintig jaar 
lang hebben ze een viszaak gehad in Harlingen, 
bij het parkeerterrein van Super de Boer (tegen-
woordig de Jumbo) Drie jaar geleden zijn ze 
daarmee gestopt. Toen ze hoorden dat Tjakko 
ophield, besloten ze hier in Makkum weer een 
viskiosk te beginnen. Dirk en Marja werken met 
z’n tweeën en zullen de komende tijd zes dagen 

per week geopend zijn. Binnen staat een tafel en 
er zijn verschillende plaatsen waar je zittend aan 
het raam je visje kunt eten. Op het terras staan 
drie tafels. Het oogt allemaal fris en gezellig. De 
broer van Dirk legt momenteel de laatste hand 
aan een fraaie wandschildering en het echtpaar 
van der Ploeg zet de laatste puntjes op de i wat 
betreft de inrichting. De samenstelling van het 
assortiment dat Tjakko had hebben Dirk en Marja 
eerst overgenomen, maar ze staan open voor 
wensen en aanvullingen van klanten. Er kan bij 
Viskiosk Vis Per Mare ook gepind worden.

In het verleden heeft het echtpaar van der Ploeg 
tijdens de jaarlijkse Haringtest van het Algemeen 
Dagblad het fraaie cijfer 9 in de wacht gesleept. 
Zij waren daarmee de beste van Friesland en 
kregen destijds veel belangstelling van de pers. 
Dirk en Marja hebben ruime ervaring en leveren 
prima kwaliteit…Dus lezers van de Makkumer 
Belboei: op naar Viskiosk Vis Per Mare voor uw 
persoonlijke haringtest! Het mag natuurlijk ook 
een ander visje zijn.

Vandaag: Vervolg Slagerij Attema 
Partij en geen Competite Heren 
KV Makkum
 
K.V. MAKKUM deelt mee, dat de SLAGERIJ 
ATTEMA PARTIJ vanmiddag wordt uitge-
kaatst. Deze Off. K.N.K.B. partij voor Pupillen 
Meisjes zal om 16.30 uur beginnen. Zodoende 
zal de Heren-Competitie niet doorgaan. Deze 
wordt verschoven naar donderdag 5 juli.


