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IN PRIJS VERLAAGD!

Afscheid Jelle de Vries na ruim 35 jaar!
Avondvierdaagse Makkum van 13 t/m 16 mei!        Door Doutzen Ouderkerken

Makkum - Jelle de Vries neemt op maandag 
13 mei officieel afscheid van de Makkumer avond-
vierdaagse. Ruim 35 jaar lang was Jelle de Vries 
het gezicht achter de organisatie van dit gebeuren. 
De organisatie van de Avondvierdaagse valt 
onder de gymnastiekvereniging DES Makkum. 
Geertina Bijlsma gaat het werk van Jelle de Vries 
overnemen. ‘Tegearre mei Kees Romein ha ik it 
sa’n 35 jier lyn oernommen fan Jansma’, vertelt 
Jelle de Vries. In de eerste jaren na de overname, 
moest de laatste dag van de avondvierdaagse nog 
gelopen worden in Bolsward. Zo’n 80 kinderen 
moesten dan vervoerd worden naar Bolsward. 
Dit was voor de organisatie een hele klus. Er is 
toen contact gezocht met de Bond en na een 
positief overleg mocht de laatste avond voortaan 
ook in Makkum afgerond worden. Op de vraag of 
er in de loop van de jaren ook iets veranderd is 
antwoordt Jelle de Vries: ‘Eartiids waard der 
rûn yn groepen. Sa rûn de scouting, de fuotbal-
feriening en DES sels mei in groep en dan 
fansels ek noch de ferskillende skoallen. Der 
waarde yn dy tiid twa by twa rûn. Der wie ek in 
jury dy’t it gehiel dan beoardielde’. Sa waard der 
sjoen nei it yn de maat rinnen en it sjongen fan 
lieten. No is dat net mear sa, it is hiel oars en de 
measten bern rinne mei harren âlders.

Er doen gemiddeld zo’n 280 wandelaars mee aan 
de avondvierdaagse waarvan ongeveer 70 oudere 
wandelaars. Het merendeel van de wandelaars 
zijn kinderen van de scholen in Makkum, 
Exmorra en Ferwoude. ‘We wolle graach noch 
wat mear âlderen ha te rinnen’. De sportiviteit 

stiet foarop’, aldus Jelle de Vries. Er zijn vaste 
routes waarbij er rekening mee is gehouden, dat 
de wandelaars zo weinig mogelijk hinder hebben 
van het verkeer. 

De voorinschrijving van de avondvierdaagse is 
vanavond van 19.00 tot 20.00 uur in het MFC te 
Makkum. Ook kunt u zich eventueel op maan-
dag 13 mei ook nog opgeven tijdens de start van 
de avondvierdaagse, maar de voorinschrijving is 
goedkoper en voor de organisatie prettiger. De 
kosten voor één avond bedragen € 4,50 en voor 
vier avonden € 5,00. De start en finish van de 
avondvierdaagse is bij het MFC, uitgezonderd 
de donderdagavond, dan is de finish bij Zon-
wering Industrie Makkum aan de Houtmolen. 
De laatste avond is bijzonder, want dan worden 
de wandelaars ingehaald door de muziekverenig-
ing Hallelujah van Makkum. Na de finish van 
alle wandelaars op de Houtmolen begeleidt 
Hallelujah de wandelaars naar het MFC waar de 
medaille uitreiking is. Er kan gewandeld worden 
in twee afstanden; de 5 km en de 10 km. Ook is 
er de mogelijkheid voor de allerjongsten om één 
avond te wandelen. Vrijdag 17 mei is een extra 
inhaalavond. De 10 km wandelaars starten om 
18.15 en de 5 km wandelaars om 18.25 uur. 

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact 
opnemen met de organisatie via nr. 0515 232145. 
De organisatie hoopt dit jaar op 300 deelnemers. 
Oproep aan alle sportieve Makkummers ‘Net stinne 
mar rinne!’
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Mondzorg Makkum Weekend dienst van 9 t/m 12 mei
- 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. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

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

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

Info Familieberichten Agenda
Woensdag 8 mei: Vanavond
Makkum - Avondvierdaagse inschrijven:   
van 19.00 tot 20.00 uur in MFC
 
Donderdag 9 mei
Makkum – Makkum in de aanbieding Winkel-
opening van 11.00 uur tot 16.00 uur

Cornwerd – Boekenmarkt, kofferbakverkoop en 
openstelling kerk, 11.00u – 14.30u

Zaterdag 11 mei         
Makkum - vanaf 14.00 uur Nestkastjes timmeren 
voor de jeugd Vogelwacht Makkum Locatie: 
Timmerfabriek de Houtmolen, Houtmolen 3 te 
Makkum. Opgave bij Jelly.Reitsma@planet.nl  

Makkum – Holle Poarte, Moederdagbingo  
in piramide aanvang: 20.00 uur

Zondag 12 mei
Makkum – Kaatsveld De Seize, Oeds van Dijk 
ledenpartij  
Heren, Dames, Schooljeugd, Pupillen en Welpen. 
Aanvang: 11.00 uur Jeugd: 12.00 uur

Dinsdag14 mei
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,    
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 15 mei
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen,   
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Donderdag 9 mei:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist      : Dhr. Sterenberg

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

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

Zondag 12 mei:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist      : Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Oecumenische viering
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A Treuren

• Avondvierdaagse inschrijven: vanavond van 
19.00 tot 20.00 uur in MFC

• De avondvierdaagse van 13 t/m. 16 mei is.

• Dat avond4daagse lopen wel heel sportief en 
gezond is

• er nog echte Makkumer vlaggen te verkrijgen 
zijn? Nog geen Moederdag cadeau? Geef een 
Makkumer vlag voor Moederdag! Door de aan-
schaf van deze vlag steunt u de Makkumer 
Visserijdagen. De gevelvlaggen kosten €19,95 
en ook zijn er nog puntjes voor €9,95 te verkrij-
gen. Deze zijn af te halen bij Lieuwkemastraat 
34 of even bellen met 0515-232408.

• Ook kinderen uit groep 7 en 8 kunnen mee-
doen aan de Pieremachocheltocht van de 
Makkumer Visserijdagen? Tijdens de kinderwerf 
op vrijdag 23 augustus kunnen jullie je eigen 
Pieremachochel bouwen! De kinderwerf start na 
schooltijd. Zet de datum maar alvast in je agenda.

• Vogelwacht Makkum zaterdagmiddag vanaf 
14.00 uur de jeugd van Makkum uitnodigt om 
samen nestkastjes voor de dorpsvogels in elkaar 
te zetten bij Timmerfabriek de Houtmolen. Er 
nog plaats is voor ongeveer 20 kinderen en 
opgave vooraf verplicht is. Dit kan via Jelly 
Reitsma (Jelly.reitsma@planet.nl) 

08-05-2009                    08-05-2013

Lieve Papa Menno,

Stil verdriet zo goed verborgen, 
soms weer tastbaar, dan weer niet.
Stil verdriet lijkt soms verdwenen, 
maar echt verdwijnen doet het nooit.

Liefs, Romi Robin,
 Heit, Mem
 Hennie, Joyce, en Gino

08-05-2009                    08-05-2013

Lieve Menno,

Jouw sterven is zo moeilijk te verwerken, 
het doet me nog zoveel pijn, 
te moeten leven met de gedachte,
dat jij nooit meer bij me zult zijn.

Jouw sterven is zo moeilijk te begrijpen, 
afscheid nemen ging niet meer, 
te moeten leven met de gedachte, 
dat ik jou voorgoed moet missen, 
dat doet me zo verschrikkelijk zeer. 

Ik had je nog zoveel dingen te zeggen, 
nog zoveel dingen uit te leggen. 
Maar ik weet zeker, er komt een keer 
dan zien wij elkander weer.
                                       
Liefs, dyn Suske
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Dodenherdenking Makkum 2013              Door Judith van Lavieren

Makkum – Vanaf zeven uur verzamelde zich bij 
de Sint Martinusschool een grote groep mensen 
voor de dodenherdenking in Makkum. Vanaf het 
MFC vertrekt muziekvereniging Hallelujah op dat 
tijdstip met stille trom naar de verzamelplaats op 
de Ds.Touwenlaan. Net als voorgaande jaren wordt 
de herdenking georganiseerd door het Comité 
Dodenherdenking Makkum. Herdacht worden 
alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
en van oorlogen en conflicten van nadien. Om 
19.10 uur vertrok de stoet naar het monument 
aan de Buren. Terwijl Hallelujah koralen speelt 
worden hier bloemen en kransen gelegd. Na het 
spelen van het Fries volkslied gaat de stille tocht 
verder naar het kerkhof van de Van Doniakerk.

Op het kerkhof werden bloemen en kransen 
gelegd bij de graven van verzetsmensen en burger-
slachtoffers, de graven van Nederlandse geheim-
agenten en van de bemanningsleden van onder 
andere RAF en RCAF. Er waren twee buiten-
landse gasten. De Britse ambassade had de heer 
Steve Hunt afgevaardigd. Als vertegenwoordig-
ster van Canada was mevrouw Patricia Claeys 
van de Canadese ambassade aanwezig. Zij legden 
namens hun eigen ambassade een krans bij de 
graven van RAF en RCAF. Op het kerkhof 
klonken het Engelse en Canadese volkslied en 
het Wilhelmus. Burgemeester Apotheker van 
Súdwest-Fryslân ging in zijn toespraak in op het 
thema van dit jaar: Vrijheid spreek je af. Hij 
noemde het belang van afspraken tussen landen en 

wees expliciet op de vrijheden die alle kinderen 
moeten hebben, bijvoorbeeld om zonder zorgen 
buiten te kunnen spelen. Charlotte Poel mocht 
het winnende gedicht van de landelijke gedichten-
wedstrijd “Dichter bij mei” voorlezen. Dit jaar 
was dat het gedicht “Nachtelijke overdenkingen” 
van Roos Reinaarts. Charlotte las dit gedicht heel 
mooi en duidelijk voor. Na het trompetsignaal 
“Taptoe”, gespeeld door Aart Postma was ieder-
een klokslag acht twee minuten stil.

Klaas Groeneveld las de namen voor van 
Makkumers die omkwamen door oorlogsgeweld. 
Hij bedankte iedereen voor zijn komst, in het bij-
zonder de nabestaanden die soms van ver komen 
om onze herdenking te bezoeken. Mooi om te 
zien dat de nieuwe generaties hun eigen bijdrage 
leveren. De basisschooljeugd legde bloemen en 
de jeugd van scouting markeerde de graven met 
brandende fakkels. Ook bij drumband en korps was 
er veel jeugd die meespeelde. Om de herdenkingen 
in stand te houden kon men bij het verlaten van 
het kerkhof een gift in het “ponkje“ doen. Een gift 
overmaken op bankrekeningnummer 215618513 
ten name van Monumentencommissie Makkum 
kan natuurlijk ook.

De volgende dag rij ik nog even langs het monu-
ment aan de Buren. Mede door het nieuwe 
bankje waarin vazen geplaatst kunnen worden, 
staan de kransen en bloemen er prachtig bij op 
Bevrijdingsdag.

In verband met het mooie weer is op vrijdag 3 mei  de praatgroep van de Leugenbolle verhuisd naar de 
bankjes op de haven. Blijkt echter dat er te weinig bankjes staan zodat niet iedereen een zitplaats heeft.

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                  

Dodenherdenking  4 mei 2013 Parrega-Hieslum   
‘Onthulling van de plaquette bij de Protestante kerk te Hieslum!  Door Doutzen Ouderkerken

Hieslum - Geboren in Parrega en daar gewoond 
tot mijn 22ste jaar, ben ik maar één keer naar de 
4 mei herdenking geweest in Hieslum. Toen het 
verzoek van de Oranjevereniging Parrega- Hieslum 
voor een artikel, bij de redactie van de Makkumer 
Belboei kwam, voelde ik mij aangesproken om 
hier positief op te reageren. In dit artikel kunt u 
achtergrond informatie lezen en een verslag van 
de herdenking in Hieslum op zaterdag 4 mei jl.

Op 13 mei 1943 om 21.42 vertrok vanaf RAF-basis 
Bardney, de Lancaster ED589 van het No. 9 
Squadron RAF met als missie: een bombardement 
op de Skoda fabriek in Pilsen, Tsjecho-Slowakije. 
Het toestel werd boven Nederland neergeschoten 
door een Duitse nachtjager en stortte kort voor 
middernacht neer in Hieslum. Alle zeven beman-
ningsleden kwamen om bij de crash. De twee 
lichamen van sergeant James Buntin en sergeant 
John Charles Owen liggen begraven op het kerk-
hof bij de Protestante kerk in Hieslum. De lichamen 
van de 5 andere bemanningsleden zijn nooit terug 
gevonden. De herdenkingsdienst in Hieslum is ook 
ter nagedachtenis van Johannes van der Meulen, 
Roelof van der Meer en Anne Meinema. Deze 
Parregaaster jonge mannen zijn tijdens de Tweede 
Wereldoorlog omgekomen.

Voorafgaande aan de kranslegging en de onthulling 
van de plaquette was er een korte herdenkings-
dienst in de Protestantse kerk te Hieslum. Een 
kleine bezetting van het muziekkorps Excelsior 
zorgde voor een ingetogen sfeer bij binnenkomst 
van de kerk. Piet van der Meer verwelkomde 
iedereen en las daarna het gedicht ‘Ik heb’ voor. 
Dhr. Stienstra, kapitein van de Koninklijke 
Luchtmacht, hield een toespraak. Al 30 jaar lang 
is de dhr Stienstra betrokken bij het gebeuren in 

Hieslum. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is er 
een grafsteen geplaatst en in 1995 is door de 
gemeenschap van Parrega-Hieslum een originele 
steen geplaatst met daarop de 5 namen van de 
bemanningsleden. De herdenkingssteen en de 
plaquette vertellen het verhaal als er straks 
niemand meer is. Voor de nabestaanden is het 
ook belangrijk, hun dierbaren worden niet meer 
vermist. Namens de gemeente Súdwest-Fryslân 
hield dhr.Tonny de Vries een toespraak. Tradi-
tioneel werd het Nederlandse en het Engelse 
volkslied gespeeld tijdens deze herdenkingsdienst. 
De leerlingen van CBS De Paadwizer zongen tot 
slot het lied ‘Wat zou de wereld anders zijn, 
waarna de 2 minuten stilte volgde. Na de krans-
legging lieten de kinderen witte ballonnen op 
met daaraan een vredeswens. 

De onthulling van de plaquette werd gedaan door 
Harke Brandsma, de oudste inwoner van Hieslum. 
Op deze bijzonder plaquette is een beschrijving 
te lezen van de gebeuren in 1943, een aantal 
foto’s en een fries gedicht waarvan de dichter 
onbekend is. Het idee en het ontwerp is gemaakt 
door Enne Riemersma. Het was goed om terug te 
zijn en dit bijzondere gebeuren mee te maken. Ik 
wil dit artikel besluiten met de woorden van het 
laatste couplet van het lied wat door de leerlingen 
van CBS De Paadwizer werd gezongen.

Wat zou de wereld anders zijn
als wij genezen zouden zijn
van eigen dunk en zucht naar macht
die al zo lang de oorlog bracht
en liefde ons eens en voorgoed
als echte mensen leven doen:
dan zal er hoop en toekomst zijn
voor allen die op aarde zijn.
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Ingewikkelde auto!
Het wild-wikkelen op 22 mei 10.45-12.00 beloofd 
wat te worden!! Complete bedden, glijbanen, 
lantaarnpalen en auto’s worden ingewikkeld met 
de meest uiteen lopende materialen. Wilt u/je 
ook meehelpen met inwikkelen, dat mag! 
Heel graag zelfs!! Er zijn maar liefst 40 objecten 
(centrum Makkum, strand Makkum en Piaam) 
die gewikkeld zullen worden, dus alle hulp is 
welkom! Opgave: info@vannuyenmakkum.nl of 
in de winkel van Rinia Fietsen en Hoeksema 
Kapper.

De drie scholen van Makkum zullen zich ook 
inzetten voor deze bijzondere vorm van kunst. 
Daar zijn de kapper en de fietsspecialist, beide 
120 jaar, enorm trots op! Hebben jullie al even in 
de kasten gesnuffeld en zijn jullie nog mooie 
wikkelmaterialen tegen gekomen, zoals wol, 
touw, repen stof of leer etc…. De ondernemers 
houden zich aanbevolen! Inleveradressen: 
Funsport, Nynke pleats, Rinia Fietsen en Hoeksema 
Kapper. Hoort en zegt het voort!

Oproep
Op 7 en 8 juni staat Wooncentrum Avondrust in 
het teken van Country en Western, we hebben 
dan een barbecue en de familiedag in dit thema. 
Wij zoeken hiervoor nog decoratiespullen die 
wij zouden mogen lenen, om Avondrust en de 
tent te kunnen aankleden in deze sfeer. 

Heeft iemand nog wat liggen, een mooie cow-
boyhoed, een zadel of iets anders? En mogen wij 
dat gebruiken? Dan mag u wel even contact 
opnemen met Avondrust: 0515 – 231655 en vragen 
naar Mw. A. Hilhorst. Langskomen mag natuur-
lijk ook. Natuurlijk krijgt u de spullen na afloop 
weer terug. Alvast bedankt.

Kv makkum organiseert: 
De Oeds v. Dijk leden partij
Zondag 12 mei a.s. wordt deze traditioneel eerste 
ledenpartij van het nieuwe kaatsseizoen 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 Bosma Hoveniersbedrijf. Opgeven voor 
deze partij kan t/m zaterdag 11 mei in de kantine 
of bij het secretariaat: 0515-231377.

De lotingen zijn als volgt:
Schooljeugd, Pupillen en Welpen: 
zat. 11 mei om 19.00 uur.
Heren en Dames: zat. 11 mei om 
20.00 uur in de kantine.    
Kantinedienst 12 mei:
Gerrie de Vries, Jeannet Bonthuis: 10.00-15.00 uur. 
Gonda Bootsma, Margriet v.d. Weerdt, Hermien 
de Witte: 15.00 tot einde.
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Wil jij je moeder 
op speciale manier verrassen !!!!

Moederdag tip!!!!!
Cadeaubon 

met verwenarrangement!!!

Kapsalon  Shiatsu 
Schoonheidssalon Pedicure 
Voetreflex Massage 
Manicure Nagel styliste
Zonnebank  

Kom snel langs en profiteer 
van de combinatie kortingen!!!

Kerkstraat 8 | 8754 CT Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Jeugdnazorgdag blijft in trek                     Door Jetze Genee

Vogelwacht Makkum eo organiseerde zondag 21 
april voor de 5e keer de nazorgdag voor de jeugd 
van Makkum en omgeving. Door de scholen in 
Makkum en Exmorra actief te benaderen en 
inmiddels ook via sociale media wordt ieder jaar 
een grote groep kinderen en ouders gevonden 
voor een prachtige natuurbeleving. Dit jaar 32 
kinderen en 21 ouders. Onder een zacht voor-
jaarszonnetjes kregen de kinderen uitleg over de 
weidevogels op de boerderij van Jelly en Sijbren 
Mulder –Reitsma. Jelly is sinds kort jeugd coör-
dinator van de Vogelwacht en pakt dit prima op. 
‘Wy hienen elts jier de bern al oer de flier en it 
is machtig om it enthousiasme te sjen fan fûgel-
wachters en de bern. Foar my in moaie útdaging 
om de bern noch faker by de natuer te belûkken’.

De ochtend begon met uitleg over gedrag en 
nestlocaties van de weidevogels aan de hand van 
de leskist met houten vogels en houten eieren 
(beter bestand tegen kinderhanden dan echte!). 
De vier hoofdsoorten Kievit, Grutto, Tureluur en 
Scholekster hadden de kunstnesten direct naast 
de boerderij verstopt. Tijdens de uitleg vlogen de 

echte vogels luid zingend over en dat maakt de 
locatie in Allingawier tot een top-educatieve 
plek! Natuur beleving zoals het hoort. Vervolgens 
trok de stoet in twee groepen door weiland en 
bouwland richting Allingawier en weer terug. In 
totaal werden 9 nesten gevonden waarvan 6 van 
de kievit, 1 wilde eend, 1 grutto en een schol-
ekster. Allen gemarkeerd met prikken zodat de 
boer de nesten straks niet omploegt of stuk 
maait. Na afloop hadden de meesten de jas uit-
gedaan en kregen ze na een forse tippel inclusief 
slootje springen een beker ranja met een lekkere 
koek. Daarmee is ook de 5e jeugdnazorgdag zeer 
succesvol verlopen. 

Zaterdagmiddag 11 mei na de ochtendsportacti-
viteiten zijn de kinderen welkom bij de Timmer-
fabriek aan de Houtmolen in Makkum. Deze 
middag worden hier nestkasten getimmerd en 
later die middag opgehangen in het dorp om de 
stadsvogels een handje te helpen. Opgeven hier-
voor is noodzakelijk. Wij hebben 30 bouwpakket-
jes klaarliggen voor de deelnemers. Informatie en 
opgave via Jelly Reitsma (jelly.reitsma@planet.nl). 

eigen fotoeigen foto

De alp d'Huez beklimmen voor de hersentumor stichting
In augustus 2010 overleed mijn collega en vriendin 
Jitske de Vries aan de gevolgen van een hersen-
tumor. Ik, Marlous de Jong, heb sinds die altijd 
het gevoel gehad dat ik iets uit haar naam wilde 
doen. En nu is het moment eindelijk daar; ik ga 
op vrijdag 24 mei de Alpe d'Huez beklimmen. 
Voordat we vertrekken probeer ik zoveel moge-
lijk geld in te zamelen om dat aan de ouders van 
Jitske te kunnen overhandigen die het vervolgens 
aan de Hersentumor stichting schenken. 

Op dit moment heb ik 3011 euro ingezameld. 
Dit geld heb ik ingezameld door middel van 
verschillende acties, zo heb ik (gesponsorde) cup-
cakes verkocht tijdens de Ladies Day van Ziezo, 
en organiseer ik veilingen op www.facebook.
com/AlpeVoorJitske. Verschillende Makkumer 
bedrijven hebben al iets ter veiling beschikbaar 
gesteld. Een dinerbon van Hennie van Richt 
bracht een prachtig bedrag op, stelde Northwest 
Kiteboarding een tegoedbon voor 3 uren kitesurf-
les beschikbaar en kon men bieden op een canvas 

van 60x90 cm. beschikbaar gesteld door Print-
wurk-Iris, en heeft Swiet Fan Marlous taarten 
per opbod verkocht wat ook ontzettend mooie 
bedragen heeft opgeleverd. 

Ook heb ik van heel veel mensen een donatie 
ontvangen op 1774.20.146. Een speciaal bedankje 
aan de Vries Scheepsbouw die een prachtig bedrag 
overgemaakt hebben. Ook Jumbo Kooistra 
bedankt voor jullie sponsoring. In de supermarkt 
van Jumbo Kooistra Makkum staat tevens een 
bus waar u uw statiegeld bonnetje kunt inleve-
ren. Iedereen enorm bedankt! 

Tot mijn vertrek op 22 mei ga ik door met geld 
inzamelen zodat ik straks een mooi bedrag kan 
overhandigen aan de ouders van Jitske voor de 
Hersenstichting. Mocht u nog iets hebben wat ik 
kan veilen op de site laat me dat dan gerust weten. 
Ik ben te volgen op de site www.facebook.com/
AlpeVoorJitske. 
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VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Makkumer Quiznight 2013

Makkum – In Hotel de Prins werd op woens-
dagavond 1 mei voor de derde keer de Makkumer 
Quiznight georganiseerd door Nut Makkum en 
herensociëteit Eendragt. Dit keer werden de 
vragen voorgelezen door Wim Schoon. Op deze 
dag van de arbeid zetten 20 teams van 5 personen 
hun hersenen aan het werk, daarmee waren net 
als vorig jaar alle beschikbare tafels bezet. De 
quiz bestaat uit 9 vragenrondes: 6 kennisrondes, 
1 plaatjesronde, 1 muziekronde en speciaal voor 
Makkum: een ronde met vragen over Makkum. 
Nadat Wim Schoon iedereen welkom geheten had 
en gebruik van digitale hulpmiddelen op straffe 
van onmiddellijke diskwalificatie verboden, ging 
de avond van start.

Geconcentreerd werden de antwoorden besproken, 
ingevuld en soms weer doorgekrast na een 
kleine discussie. Verreweg de meeste stof tot 
spreken leverde deze vraag op: “Welke afstand 
legt sperma in een uur af?“ Opvallend was het 
dat dit jaar regelmatig teams naar de jury, 
bestaande uit Martin van der Kooij en Wietske 
Visser stapten om nadere uitleg over vragen of 
om hun antwoord toch goed te laten keuren. 
Traditioneel leverde de ronde met de vragen 
over Makkum veel reacties op, hoe kan het ook 
anders met zoveel deskundigen in de zaal. Op 
zo’n gezellig avondje uit met je collega’s van de 
Makkumer Belboei leer je toch altijd weer wat 
bij over je eigen dorp. Wist u bijvoorbeeld dat er 
op de Doniakerk geen haantje maar een zee-

paardje staat? De Makkumer vragen worden 
vanzelfsprekend niet bijgeleverd bij de Mr 
Bright Quiz, en waren dus door de organisatie 
zelf gemaakt. Dit jaar iets makkelijker dan vorig 
jaar doordat er wat minder historische vragen 
werden gesteld en wat meer vragen over het 
huidige Makkum.

Nadat de jury alle formuliertjes had nagekeken 
kwamen de volgende winnaars uit de bus: De 
derde plaats was voor “Sa is’t” onder leiding van 
Age Tolsma, de tweede plaats voor team Buurs 
bestaande uit familie Kooij- Mellema en de 
eerste plaats, met 66 punten, was, net als vorig 
jaar, voor het hin!- team, bestaande uit Jan en 
Fokje Lutgendorff, Harm en Ytsje de Boer en 
Meta van der Woude. De eerste prijs was 
beschikbaar gesteld door Sietse Bouma van de 
Prins: een dinerbon voor 5 personen. De tweede 
en derde prijs waren traditionele Makkumer 
prijzen, flessen drank dus.

Ons Makkumer Belboei- team eindigde op een 
bescheiden tiende plaats. Opvallend natuurlijk dat 
dezelfde teams als vorig jaar in de prijzen vallen. 
Wat is hun geheim? “We schrijven eerst allemaal 
ons eigen antwoord op een kladbriefje”, vertelt 
Fokje Lutgendorff.” En we komen vroeg om aan 
deze tafel te zitten”. Dat is inderdaad opvallend: 
alle prijswinnaars zaten aan een tafel achterin de 
zaal! Het zou zomaar kunnen dat er volgend jaar 
grote belangstelling voor deze tafels is…
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woensdag 15 mei van 13.00 tot 17.00 uur

OPENMIDDAG 
kapsalonnynke-beauty 

Geef je op voor een gratis stijl advies van 20 min. door Looks.

Stijl
Als je weet waarom bepaalde kledingstukken je goed staan haal je 
meer uit je kledingkast. En als je weet welke materialen en vormen 
in kleding je figuur beter laten uitkomen kun je makkelijk nieuwe 
combinaties maken  en oude kledingstukken hergebruiken. Gewoon 
omdat je weet hoe het moet!

Medicueticals hoofdhuid analyse!!
Remt haaruitval en verbetert hoofdhuid. Laat een GRATIS hoofdhuid-
analyse maken. Heeft u hoofdhuid problemen gevoelige huid roos 
plekjes laat dan een gratis hoofdhuid analyse doen. De producten 
van Mediceuticals maken uw hoofdhuid weer gezond. Het bevat 
bestanddelen die de doorbloeding bevorderen. Het haarzakje waar 
uw haar in vastzit, krijgt daardoor meer voeding.en houd haaruitval 
en dunner wordend haar tegen ook lost het hoofdhuidproblemen op!!

Funsport is aanwezig met nieuwe collectie badkleding en slippers 

Heerlijke voetmassages!!
Stoelmassages!!
Gelnagels en manicurebehandelingen!!
Demonstraties payot produkten!!

Al met al de moeite waard om langs te komen!!!!!
De koffie en hapjes en drankjes staan klaar vanaf 13.00 uur 

Kerkstraat 8 | 8754 CT Makkum | 0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl | www.kapsalonnynke-beauty.nl

Iepen Stee opent de 
Koningsspelen
 
Op vrijdag 26 april jl. vierde ook It Iepen Stee de 
eerste keer Koningsspelen. Na een heerlijk ont-
bijt openden we de sportdag met vliegeren met 
zelf geknutselde rode, witte, blauwe en oranje 
vliegers. Wat een prachtig gezicht! Vervolgens 
ging de onderbouw spelletjes doen op het 
schoolplein. De bovenbouw ging op het voetbal-
veld kaatsen en voetballen o.l.v. enkele vrijwil-
ligers van de beide vereniging.  

Geslaagde Koningsspelen 
in Witmarsum
Op vrijdag 26 april zijn ter gelegenheid van de 
kroning de Koningsspelen gehouden op Sportpark 
‘It Fliet’ in Witmarsum. Om half negen waren 210 
kinderen van de onderbouw van de basisscholen 
van Arum, Kimswerd, Pingjum, Witmarsum en 
Wons present voor het Koningsontbijt. Door de 
weersomstandigeheden was het helaas niet doenlijk 
om buiten te eten, daarom was het clubgebouw van 
SV Mulier omgetoverd tot een onbijtzaal. Rond negen 
uur werd het startschot voor de spelen gegeven 
door Wethouder Wigele Sinnema, waarna alle kin-
deren onder leiding van danslerares Barbara aan de 
warming up begonnen. Daarna was het het woord 
aan de spelleider Tjeerd Visser die de teams naar de 
spelen dirigereerde en de sportieve strijd liet los-
barsten. Er werdonder andere het parachute spel 
gespeeld, gevoetbald in de Pannakooi en op het 
opblaabare voetbalveld, Blikken van de tafel 
gegooid en kennis gemaakt met tennis en hockey. 
Rond half twaalf konk het eindsignaal en kregen 
allen een ijsje en een goody-bag. Om half een zaten 
de jongelui van de bovenbouw aan de lunch om 
vervolgens na een warming-up onder andere een 
potje bumpervoetbal te spelen, samen te hockeyen, 
honkbal etc etc. Rond half vier blies Tjeerd Visser 
voor de laatste keer op zijn fluit en werden de ijsjes 
en goody- bags uitgedeeld. 

Ondanks de matige weersomstandigheden hebben 
meer dan 400 kinderen van 7 scholen samen gegeten, 
gesport en genoten op deze feestelijke dag. Nog 
nooit kwamen zoveel basisschoolkinderen in 
Witmarsum tegelijk in beweging. De EHBO is 
gelukkig niet in actie hoeven komen. Het organisa-
tieteam van SV Mulier kijkt uitermate tevreden 
terug op een geslaagde sportdag. 

De Koningsspelen werden mede mogelijk gemaakt 
door, Gemeente Súdwest Fryslân, Jumbo, Fysio 
Witmarsum, Continue Tennis, Groothandel Bergsma, 
CIOS Heerenveen, KV Pim Mulier en de inzet van 
vele vrijwilligers.
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Festiviteiten rondom Koninginnedag 2013             Geschreven door Judith, Doutzen en Sjirk

Fjoer Rin 2013
Stjoer op snein 28 april moarns betiid ien in 
berjochtsje mei de wurden’ It is in moaie dei en 
it wurdt in moaie dei!’. De sinne skynt en de 
temperatuer is noflik. Goed rin en draaf waar. 
Ik sil hjoed mei myn broer de 15 kilometer rinne. 
Tusken 11 en 12 oere mei wy starte. Goed 11 oere 
binne wy yn it MFC en krije wy in rûtekaart, 
stimpelkaart en in rolle pipermunt mei foar ûnder-
weis. ‘Hokker kant moatte we om?’, wie myn fraach 
oan Boudien. Mei pylkjes op myn rûtekaart wurdt 
it my dudlik makke. ‘Koest oan de nûmers fan 
de kontroleposten ek wol sjen hokker kant ast 
om moast’, sei myn broer letter. Tsja.. froulju en 
kaarten! Kaam ûnderweis noch twa blonde 
Makkumer froulju tsjin dy’t al fan fier nei ús 
ropten ’Ja wy rinne de rûte oars om’. In soad 
wille hienen dy beiden. In rintocht mei in soad 
fariaasje. Sa rinne wy troch de greiden, lâns it 
mar en troch de Midden Waard. Moaie rûte om 
te rinnen. Op it lêste stik tegearre mei de dravers 
wer rjochting Makkum. Goed betocht fûn ik, de 
finish fan de dravers op de haven. Oar jier mar 
wer, dan rinne wy dan de 25 kilometer!

Playback 2013
Een mooi gevulde zaal met voornamelijk jeug-
dige belangstellenden. Maar liefst 11 deelnemers 
hadden zich opgeven voor deze Playback 2013. 
De presentatie was in vertrouwde handen van 
Vollie Oostenveld, voor de meeste deelnemers 
een bekend gezicht. Voor de pauze waren de 
optredens te bewonderen van de jongste deel-
nemers. Na de pauze was het beurt aan de oudere 
jeugdige deelnemers. De jury had een moeilijke 
klus die middag, want wat een jong talent is er in 
Makkum! Voor de jongste en voor de oudere 
deelnemers waren er 3 prijzen beschikbaar. Bij 
de jongste deelnemers ging de derde prijs naar 
Jade en Isa met het nummer ‘Tik tak.’ De tweede 
prijs was voor Gabriele de Boer zij playbackte 
een nummer van Cindy Lauper. De eerste prijs 
was voor Maarten de Witte. Als enige jongen, 
binnen het deelnemersveld, deed hij een num-
mer van de groep Mainstreet. De playback en de 
bewegingen erbij zagen er super gaaf uit. Bij de 
oudere deelnemers ging de derde prijs naar Sinne 

en Janneke met de klompendans. Een originele act, 
volgens de jury. De tweede prijs was voor het 
drietal Zoë, Kyra en Tieneke met een nummer 
van Shakira. De eerst prijs was voor Dyann 
Gerritsma met het nummer ‘We can’t back down. 
Wat een danstalent!! Het bijzondere van een 
podium is, dat je als toeschouwer een ander kant 
ziet van de persoon die op het podium staat en 
dat kan soms heel verrassend zijn!

Rondgang Hallelujah
Om iedereen de gelegenheid te geven de abdicatie 
van Koningin Beatrix te volgen begon de rondgang 
van Hallelujah dit jaar vroeg. Om half negen 
vertrokken drumband en korps. De gebruikelijke 
route door Makkum werd gevolgd, met een klein 
uitstapje vanaf de Geep naar de Voorn. Deze 
uitzondering werd gemaakt om Corrie Hoekstra 
muzikaal met haar verjaardag te feliciteren. 
Op de haven klonk het Wilhelmus en lieten de 
gebroeders Lutgendorff de kanonnen bulderen.

Kroningslunch
De Koninginnevereniging had op 30 april een 
kroningslunch georganiseerd. Ongeveer vijftig 
belangstellenden kwamen naar het Multi Func-
tioneel Centrum om samen met bestuur en 
medewerkers van de Koninginnevereniging te 
lunchen. Aan feestelijke gedekte tafels genoten 
zij van een smakelijke maaltijd. Ondertussen 
konden de gebeurtenissen in Amsterdam op een 
groot scherm gevolgd worden.

Straatkaatsen 
Naast alle festiviteiten van de Keninginneferiening 
barstte met een strak georganiseerde straatkaats-
partij op 30 april het kaatsseizoen in Makkum 
weer los. Kaatsminnend Makkum had zich geen 
betere dag kunnen wensen. In het zonovergoten 
vissersdorpje vlogen de ballen door de lucht, 
over de daken en in de tuin van de parochiekerk. 
In samenwerking met de Keninginneferiening 
organiseerde de kaatsvereniging Makkum een 
vrije formatiepartij voor dames en heren. Op 
drie locaties werd er gekaatst; de Kerkstraat, de 

Middenstraat (voorheen Wide Steech) en het 
Plein. Het publiek vermaakte zich opperbest in 
het zonnetje. 

Het overzicht 2013 van de kaatswedstrijden is 
terug te vinden in het boordevol programma-
boekje met als hoogtepunt de Makkumer Merke 
20 juli t/m 23 juli. Het jaarlijkse gezeik en 
gezeur van de Makkumer kaatsballenproducent /
columnist gaat deze keer over de term Eco, wat 
de laatste tijd vrij populair schijnt te zijn in de 
kaatssport. Desalniettemin wenst het ballenstel 
Jan en Margreet, met Eco-groeten, iedereen een 
fantastisch kaatseizoen toe.

De festiviteiten zijn weer achter de rug. Op de 
kalklijnen na zijn de meeste sporen weer gewist. 
Iedereen probeert weer het gewone ritme van de 
dag op te pakken. Toch nog een blijk van onze 
waardering. Er was weer veel om dankbaar voor 
te zijn: De samenwerking met andere verenigin-
gen en ondernemers, de publieke opkomst en 
steunbetuigingen, de inzet van de vele vrijwilli-
gers en niet in de laatste plaats de steun van onze 
sponsoren. Zonder uw ondersteuning was het 
niet tot zo’n mooie viering gekomen.

Bijzonder was zeker ook de beleving van onze 
(voorlopig) laatste koninginnedag. Zo mochten 
wij en de gehele wereld getuige zijn van een 
indrukwekkende troonswisseling. Een letterlijk 
en figuurlijk koninklijk optreden van de drie 
hoofdpersonen, maar ook van de vele direct 

betrokkenen. Eigenlijk voor ons geen grote ver-
rassing al was het alleen maar de geweldige 
indruk die de koninklijke familie maakte tijdens 
het bezoek in 2008 aan “ons Makkum”. 

Inmiddels richten wij onze blikken weer op het 
volgende jaar. Hier en daar zullen nog evalue-
rende gesprekken zijn, maar wij hopen er vol-
gend jaar weer met en voor u te zijn, maar dan 
op en of rond koningsdag. Het zou super zijn als 
we volgend jaar ook weer op uw steun te kunnen 
rekenen. Als u het leuk lijkt om als vrijwilliger 
ons te willen helpen, geef u dan op via info@
koninginnevereniging.nl. Heeft u ideeën voor 
het programma van 2014 laat het ons weten via 
bovenstaand emailadres.
 
KONINGINNEVERENIGING MAKKUM

MAKKUM BEDANKT
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PSV de Halsbânruters
Koudum 28 april - Hester Ludema kwam hier uit 
in de klasse B. In de 2e proef reed zij een winstpunt 
met 185 punten.

Arum 30 april - Hier reed Hester in de klasse B 
met Noa van Baburen. Zij won twee maal de 2e 
prijs met 182 en 176 punten goed voor 1 winstpunt.

Arum 5 mei - Mirjam Kadijk kwam vandaag voor 
de eerste keer uit in de klasse L1 met Senser van Sil. 
In de 1e proef  reed zij haar 1e winstpunt in de deze 
klasse met 187 punten. Annamarie Wietsma kwam 
met Zyra HB voor de 1e keer uit in de klasse L2. 
Zij reed twee winstpunten bij elkaar met 186 en 
183 punten.

Harich 4 en 5 mei - Hilde Boersma kwam met Nynou 
fan a Beyemastate uit in de klasse L2. In de 1e proef 
won zij de 5e prijs met 185 punten goed voor 1 
winstpunt. Bobbie IJdema kwam met Dimanche 
Luciene uit in de klasse M1. Zij behaalde in de 1e 
proef de 5e prijs met 184 punten en in de 2e proef 
een winstpunt met 182 punten. Samen goed voor 2 
winstpunten. Met Caramba kwam Bobbie uit in de 
klasse Z1. Zij won twee maal de 1e prijs met 213 en 
223 punten in totaal 3 winstpunten. Hester Ludema 
reed met haar pony Noa van Baburen in de klasse B. 
In de 1e proef reed zij een winstpunt met 185 punten. 
In de 2e proef won zij de 2e prijs met 200 punten 
samen goed voor 3 winstpunten. Hester heeft nu haar 
punten bij elkaar om uit te mogen komen in de 
klasse L1.

Heiloo 4 mei - Juliën Beersma kwam hier uit in de 
klasse ZZ zwaar met Nabuco. In de 1e proef won 
hij de 6e prijs met 63.86% en in de 2e proef de 4e 
prijs met 60.75%.
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Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

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

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

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

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

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

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

Voetbalprogramma

Uitslagen vv Makkum

Zaterdag 11 mei
Makkum 1 - Nagele 1 14:30
Rood Geel 2 - Makkum 2 12:15
Bolswardia 3 - Makkum 3 12:15
Makkum A2 - Irnsum A1 12:30
RES C1 - Makkum C1 12:30
Makkum C2 - ST IJVC C3 9:00
Makkum D1 - CVVO D2G 10:45
Makkum D2 - Oosterlittens D2 9:00
Makkum E1 - SJO JVB E1 11:30
Heerenveen E11 - Makkum E2 11:00
NOK E2G - Makkum E3 12:30
SWZ E8 - Makkum E4 9:15
Makkum F1 - Oosterlittens F1 10:40
Makkum F2 - SDS F4 10.30
Makkum VR1 - Foarut VR1 14:30
Blesse De MC1 - Makkum MC1 14:00
    
Kantinedienst zaterdag 11 mei
Jan hiemstra/mirjam hoekstra 8.15-12.00
Hennie vrooman/diny de jong 12.00-15.00
Piebe adema/hinke lemstra/ 15.00-18.30
cerry v/d logt 15.00-18.30

Makkum 2 - SDS 2 2 - 0
SJO JVB A1 - Makkum A1 5 - 5
Zeerobben A2 - Makkum A2 6 - 1
Makkum A2 - Heerenveense Boys A2 5 - 1
Annaparochie St. B1 - Makkum B1 2 - 0
Workum C1 - Makkum C1 3 - 9
SDS D3 - Makkum D2 3 - 11
Oosterlittens F1 - Makkum F1 2 - 12
SDS VR2 - Makkum VR1 2 - 3
Makkum MC1 - Drogeham MC1 7 - 2
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8 boeken voor boekhouden (PDB in Balans) 
20 euro tel. 0515-231683

luchtbedden 2x 1-persoons  + losse voetpomp + 
slaapzakken 2x 1 persoons bij elkaar voor 25 
euro en alles is nieuw kaatswand rechts middel-
maat 50 euro 0515 - 232 272

z.g.a.n. Meisjesfiets, merk Gazelle 20 inch kleur 
oranje met fietstassen. Altijd goed op gepast. 
Prijs € 50,- Bellen na 18.00 tel:0515-233290 of 
06-55822653

Het boek Jagers in 't Vrije Veld van Jan van der 
Laan (uit circa 1964) 06.51543178 of 0527.619409

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

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Rijtoer door Makkum met Mega Mindy.

3e Open NK Eiwerpen Makkum
MAKKUM - De voorbereidingen voor de tweede 
Open Nederlandse Kampioenschappen Eiwerpen 
zijn in volle gang. De datum van het evenement 
is bepaald op zaterdag 13 juli en de locatie is het 
Plein en de Markt in het Friese Makkum. Eerdere 
edities in 2011 en 2012 trokken circa honderd 
deelnemers en meer dan duizend belangstellende 
toeschouwers. Het programma omvatte toen naast 
het traditionele verwerpen, de Eistafette, het Russisch 
Ei Roulette en de trebuchet, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van inventieve katapulten.

Dit jaar is het programma weer op deze onderdelen 
afgestemd. De opgave voor deelname aan één 
van de disciplines is inmiddels gestart en de eerste 
aanmeldingen (uit Lekkerkerk!) zijn al binnen. 
De organisatie mikt op interregionale deelname 
maar ziet dat de bulk van de opgave toch lokaal 
gevonden wordt. ‘Samen met deelnemers uit 
andere delen van Nederland en zelfs uit het buiten-
land wordt het evenement erg interessant aan 
deel te nemen en zeker om naar te kijken’! 
Eiwerpen met de trebuchet staat ook dit jaar 
weer op het programma. "De deelnemende 
trebuchets worden steeds geavanceerder met 
navenant grotere afstanden die met de apparaten 
geworpen worden. Secretaris Jacques Hoogen-
boom van de Stichting Open NK Eiwerpen en 
International Delegate van de overkoepelende 
World Egg Throwing Federation, werkt momen-
teel aan een nieuwe opzet voor het trebuchet. 
"Vorig jaar was het nog gewoon wie het verste 
kon schieten, maar in Engeland tijdens de wereld-
kampioenschappen, wordt een ander systeem ge-
hanteerd. Dat wordt in Makkum ook doorgevoerd."

Een vorig jaar geïntroduceerde discipline zal dit 
jaar worden herhaald, namelijk het doelwerpen 
voor de jeugd tot 12 jaar. Hierbij wordt een per-
soon in een ouderwetse schandpaal geplaatst 
waarop met eieren mag worden gegooid. Vorig 
stond de toenmalige voorzitter (eileider genoemd) 
in de schandpaal. De organisatie is nog op zoek 
naar een waardige opvolging voor beide functies. 
Daarnaast borduren we voort op het succes van 
het Russisch Ei Roulette. Een aantal prominenten 

uit heel Nederland heeft al interesse getoond om 
naar Makkum te komen. We onderzoeken nu of 
het levensvatbaarheid heeft."

Zeker is wel dat er meer categorieën zullen komen 
voor het belangrijkste onderdeel: het verwerpen. 
In 2012 werd rijp en groen samengevoegd, en 
zijn er onderscheiden klassementen voor dames- 
en herenteams en de jeugd. Vader en kinderen 
kunnen dan nog wel voor dat jongerenklassement 
meedoen, maar om in aanmerking te komen 
voor de prijzen zal het voortaan verplicht zijn 
dat iemand onder de 12 jaar als vanger optreedt. 
Eiwerpen mag zich in een steeds grotere belang-
stelling verheugen, niet in het minst door de 
uitstraling van het Makkumer evenement. Zo 
worden tijdens de Voorjaarsfeesten in IJlst 
selectieronden gehouden om namens de Friese 
stad te mogen deelnemen aan het Open NK. 
Dezelfde wedstrijden worden in Workum, 
Wommels en Joure gehouden. Koppels vanuit de 
gehele regio strijden om de eer. Onder de deel-
nemers in Makkum zullen zich ook de regerende 
kampioenen Andries Smink en Hillebrand Visser 
bevinden. Smink is tevens wereldkampioen 
2011 en 2012 en, samen met Hillebrand Visser, 
houder van het officiële wereldrecord afstand-
werpen met 69,5 meter. 

Het Open NK Eiwerpen wordt verspeeld onder 
auspiciën en volgens de regels van de World Egg 
Throwing Federation. Eiwerpen wordt beoefend 
in meer dan 35 landen, waardoor het in aan-
merking zou kunnen komen voor de Olympische 
Spelen. Voorzitter Andrew Dunlop zal in 
Makkum aanwezig zijn als honorair voorzitter 
van de jury. De organisatie is in handen van de 
Vereniging Us Stek, die daarmee een niet onaan-
zienlijke bijdrage levert aan de toeristische 
attractiviteit van de regio. Alle eieren, waarmee 
wordt gespeeld, zijn voor consumptie afgekeurd. 

Inschrijving kan geschieden via www.eiwerpen.nl.  
voor nadere informatie: Stichting Open NK Ei-
werpen Jacques Hoogenboom, secretaris: 06 5152 
5528  Jetze Genee, vicevoorzitter: 06 2953 0749

Meisjes en dames:
kom voetballen!!!

Makkum - Hoe je ze kan omschrijven? Voor en 
na de tijd lol maken en tijdens de wedstrijden en 
trainingen (meestal) fanatiek. Zo zijn de Dames 
en Meisjes van VV Makkum. Deze cocktail van 
plezier en inzet zorgt er voor dat steeds meer 
vrouwen gaan voetballen en ze steeds beter 
worden. De meisjes zijn van een zevental op een 
half veld naar een elftal op groot veld gegaan en 
staan eerste in de competitie. Daarnaast zitten ze 
in de halve finale van de beker. De dames doen 
het ook prima: ze staan op een gedeelde tweede 
plaats. Op de trainingen en bij de wedstrijden 
zijn er altijd meer dan twaalf speelsters. 

Kaatsen, Bootcamp, Volleybal, Tennis, Roeien, 
Turnen, De Loopgroep en Fietsgroep: Het is 
knap van de voetbalvereniging, om in tijden dat 
er zoveel mogelijkheden zijn om te sporten in 
Makkum twee vrouwenelftallen op de been te 
houden. Er moet ieder jaar wel weer wat nieuwe 
speelsters bij. Dit heeft vooral te maken met het 
ontbreken van een hoge school in Makkum. Daar-
door gaan ze studeren in Groningen en Leeuwarden 
en wordt het moeilijker om te blijven spelen. 
Vandaar onze oproep: meisjes en dames: kom 
voetballen!!! Wil je eens proberen een doelpunt 
te maken of wil je eens keepen? Kom dan in de 
maand Mei meetrainen. De Dames trainen op 
Maandags en Donderdags en de Meisjes op 
Dinsdags en Donderdags. Voor meer informatie: 
pwenjetske@ziggo.nl.

eigen fotoeigen foto


