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Makkumer jubilarissen vieren 120-jarig bestaan 
met een wildwikkelfeest                                    Door Judith van Lavieren

Makkum - Voor deze reportage moet ik verslag 
doen van een undercover-operatie, bovendien ben 
ik zelf “embedded”. Een gevaarlijke klus? Nee, 
dat niet. Een ingewikkelde actie? Ja, dat wel. 
Als enthousiast knutselares heb ik me aangemeld 
voor het wildwikkelen ter gelegenheid van het 
120-jarig bestaan van Hoeksema Kapper en 
Rinia Fietsen. Zoals bekend vieren beide familie-
bedrijven in 2013 dat ze 120 jaar bestaan. Om 
kwart voor elf ’s ochtends stromen 125 kinderen 
van de Makkumer basisscholen de Kerkstraat in. 
Onder de klanken van een vrolijk muziekje, 
afkomstig van de bakfiets van Wiebren van der 
Weerdt, stellen zij zich op voor de bibliotheek. 
Durkje Hoeksema en Theo Rinia heten de jeugd 
van harte welkom op hun honderdtwintigste ver-
jaardagsfeestje. Onze fotograaf is inmiddels tot 
grote hoogte gestegen en nadat iedereen zich in 
een ronde groep heeft begeven maakt hij van de 
deelnemers een groepsfoto vanuit het raam op de 
bovenverdieping van de kapperszaak. 

Daarna verspreiden de kinderen zich over Makkum. 
Onder leiding van leerkrachten en vrijwilligers 
gaan ze 50 objecten omtoveren tot kunstwerken. 
Samen met mijn team bestaande uit Melvin 
Cuperus, Wybren Walinga en Erwin de Boer uit 
groep van 7 van De Ark ben ik ingedeeld bij de 
speelgoedwinkel. De glijbaan staat klaar om 
door ons ingepakt te worden. De jongens zijn 

prima medewerkers en met stroken geknipt van 
de plastic tassen van Speelsgoed verschiet de 
glijbaan geleidelijk in de rode Toys To Play kleur. 
”Het lijkt hier wel een plaats delict”, merken de 
jongens op. Vanuit de Kerkstraat nadert Wiebren 
van der Weerdt. Met de microfoon in de hand 
verslaat hij als een rijdende radioverslaggever 
het evenement. Bij elk wikkelkunstwerk stopt 
hij voor een interview. De kinderen vinden het 
superleuk om op deze manier verslag te doen 
van hun werkzaamheden. Na een kleine pauze 
met drinken en lekkers, waarin de jongens geïn-
teresseerd een rondje door de speelgoedwinkel 
maken, leggen wij de laatste hand aan onze 
kunstglijbaan.

Dan is het tijd om te bekijken wat er bij de 
andere deelnemers zoal is ingepakt. Het varieert 
van koekenpannen tot een reuzenschaar en een 
reuzengarde maar ook zaken als hekken, (lantaren) 
palen en bomen worden omwikkeld. Bij de jarigen 
worden een fiets en een kappersstoel prachtig 
ingepakt. Het wildwikkelen beperkt zich niet tot 
Makkum. Een tiental kinderen uit Schettens is in 
de Nynke Pleats in Piaam stoelen aan het inpakken. 
Om 12 uur is de kunstroute Makkum-Piaam een 
feit! De kunstwerken blijven in elk geval tot de 
koopzondag van zondag 26 mei staan. Hoeksema 
Kapper en Rinia Fietsen van harte gefeliciteerd 
met jullie verjaardag en bedankt voor het feestje!
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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: 
Van Asperen, Praktijk 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Info Familieberichten Agenda
Woensdag 29 mei:
Makkum - Thema-forumavond over windenergie 
en windturbinelocaties in K.C. Het Anker 
aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 1 juni:
Makkum – Papier ophalen door Hallelujah  
en de Flevozangers beginnen om 9.00 uur

Makkum – Jeugdvogelwacht Makkum      
nestkastcontrole aanvang: 14.00 uur  
verzamelen bij MFC Maggenheim 

Makkum – Holle Poarte Grote Bingo 
in de piramide aanvang: 20.00 uur
 
Zondag 2 juni:
Makkum – Kaatsland De Seize 
Off. K.N.K.B. Schooljongens de Albert Rinia 
partij aanvang: 10.00 uur

Dinsdag 4 juni: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen, 
aanvang:14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zondag 2 Juni 
Makkum – K.C. Het Anker, 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
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: DS. P Wattèl

Makkum -  Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. S. Elzinga
m.m.v. Koperblazers.

De hemel brak open, ik hoorde Gods stem.
Hij riep mij bij name, nu ben ik bij Hem.
Verlost van verdriet,
van moeiten en smart.
Mag ik eeuwig nu rusten
aan Gods Vaderhart.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar 
voor alles wat zij voor ons heeft betekend, 
laten wij u weten dat God tot Zich heeft 
genomen, onze allerliefste mem, beppe, 
oma en oma Makkum

Tjitske Alkema-Adema
* 3 augustus 1921  23 mei 2013
   Twijzel    Makkum

Sinds 4 oktober 2003 
weduwe van Geert Alkema.

Want sterk als de dood is de liefde. 
                                                     (Hooglied 8:6b)

 Makkum: Antje in liefdevolle herinnering

 Balk: Anne en Wiepkje

 Franeker: Ans en Hayo

 Makkum: Douwe Geert in liefdevolle herinnering

 Terhorne: Jan

 Driel: Jacob Riemer en Pauline

  klein- en achterkleinkinderen

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben 
vandaag 29 mei plaatsgevonden te Makkum

Correspondentieadres: Ceresbaan 22, 
 8802 BR Franeker

Wij binne tige bliid mei de berte
van ús lytse pake-beppesizzer

DENNIS
Soan van fan

Harmen Haarsma en Marijke Bonthuis,
broerke fan Lieke,

De grutske pake Henk en
de beide beppe’s Jeanette en Jannie. Oud papier

Makkum - Zaterdag 1 juni wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. 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 ophaal-
containers 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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Doarpskrite Makkum 2e fan Fryslân          troch Sjirk Wijbenga

De Doarpskrite Makkum is mei it toanielstik 
“Iensum yn Ierlân” twadde fan Fryslân wurden 
yn de eare ôfdieling fan de Stichting Amateur-
toaniel Fryslân (STAF). Yn it winterskoft 2012-
2013 hawwe der 56 selsskippen yn ûnderskate 
klassen meidien oan dizze Kriich. Ôfrûne freed 
binne de prizen bekend makke tidens de jierlikse 
slútjûn. De Makkumers gongen mei in sek fol 
punten nei hûs ta. De karmasters hienen mar 
leafst 270 punten oer foar de útfiering. Kriich-
koördinator Jelle Terwal joech oan dat it noch 
wol gekker koe want Snits waard earste mei 275. 

Sûnt 1975 spilet de Doarpskrite Makkum mei yn 

kriichferbân fan it Bûn. Neffens Minne Zwaagstra 
is de Krite noch noait sa heech west. “Iensum yn 
Ierlân” wie in oangripende mar ek humoristyske 
foarstelling oer it wrede, hertferskuorrende, ûnfer-
wachtse, bretale, fergetten, sêfte, saaie, griemerige, 
leaflike, wylde en iensume Ierske plattelân. De 
spilers; Minne Zwaagstra, David Visser, Paul Doedel 
en Tryntsje Hoekstra ha neffens de karmasters 
de foarstelling op profesjoneel nivo útfierd. 
De rezjy wie yn hannen fan Rieneke de Haan. 
Takomjier spilet de Krite “In gekkehûs yn ’t 
sikehûs”, in klucht yn trije bedriuwen fan Wilma 
Renes Leertouwer. De Fryske oersetting is fan 
Gurbe Dijkstra.

* Paul Doedel, Tryntsje Hoekstra, Rieneke de Haan, David Visser en Minne Zwaagstra.

Nestkastcontrole jeugd vogelwacht Makkum
Zaterdagmiddag 1 juni organiseert Vogelwacht 
Makkum een ronde langs de nestkastjes in Makkum. 
Om 14.00 uur verzamelen op het parkeerterrein 
voor het MFC Maggenheim. De 21 nestkasten 
die kortgeleden gemaakt zijn door de jeugd van 
Vogelwacht Makkum worden gecontroleerd maar 
ook oude kasten die verspreid over Makkum zijn 
opgehangen. Daarnaast kijken we ook naar broe-
dende huis,- en gierzwaluwen. Deze vogels 
nestelen onder de dakpannen en tegen de gevels. 
Deze vlugge vliegers zijn op veel plaatsen in het 
dorp te vinden. De vrijwilligers van de wacht 
geven tips hoe je broedende vogels in het dorp 
snel kunt herkennen en hoe je deze een handje 
kan helpen. Daarnaast proberen we mooie foto’s 
te maken van de vogels. Alle nesten die we tellen 

noteren we en komen later in het jaarverslag te 
staan en geven we door aan de bond van Friese 
vogelwachten, de BFVW. Ben je benieuwd of er 
al bewoners in de eerder gemaakte kasten zitten of 
ben je geïnteresseerd kom dan zaterdagmiddag 
naar de Lieuwkemastraat bij het MFC voor. Voor-
af graag opgeven via jelly.reitsma@planet.nl. 

Zaterdag 15 juni organiseren wij de volgende 
activiteit en dat is het jaarlijkse reisje naar de 
BFVW Jeugdvogelwachtdag. Dit jaar in Kollum 
georganiseerd. Ieder jaar komen daar 300 kinderen 
op af. Volgende week meer over deze dag en 
over het vertrektijdstip. Houd deze zaterdag in 
ieder geval vrij!   
Vogelwacht Makkum e.o. 
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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                  

Gezocht: Palingrokers tijdens Visserijdagen Makkum

Tijdens de Visserijdagen in Makkum zal op vrijdag 
23 augustus a.s. weer een wedstrijd palingroken 
worden gehouden. Alle rokers krijgen van de 
stichting Visserijdagen Makkum een hoeveelheid 
paling die gerookt moet worden op ieders eigen 
wijze. Vervolgens ondergaat de paling een strenge 
keuring, door een deskundige Makkumer jury, 

met als resultaat een winnaar die zich gedurende 
twee jaar lang de beste roker van Makkum mag 
noemen. Indien er nog vragen zijn dan kunt u 
contact opnemen met Haiko Bootsma, telefoon-
nummer 06-10126255. Opgave kan via de web-
site www.visserijdagen-makkum.nl of via e-mail-
adres: palingroken@visserijdagen-makkum.nl.

eigen fotoeigen foto

Recreatieboerderij ‘Slachtehiem’, veelzijdig, 
aantrekkelijk en gastvrij!                       Door Doutzen Ouderkerken

Lollum - De boerderij ligt mooi gesitueerd in 
het ‘Fryske greide lânskip’ Wat gelijk opvalt bij 
mijn aankomst is de rust en de ruimte. Het erf 
rondom de boerderij oogt ruim en goed onder-
houden. Ik word gastvrij ontvangen door Lenie 
Bakker, mede eigenares van ‘Slachtehiem’. Samen 
met haar man Klaas Bakker runt zij deze recreatie-
boederij in deze huidige vorm vanaf 2007. ‘Hest 
ek sin oan in stikje taart, ha noch in pear stikken 
oer fan júster en eigen bakt’. Mijn eerste posi-
tieve indruk houdt stand na zo’n ontvangst. In dit 
artikel maakt u nader kennis met familie Bakker 
en natuurlijk krijgt u informatie over wat recreatie-
boerderij Slachtehiem te bieden heeft.

Klaas Bakker is geboren en opgegroeid op de 
plek van de boerderij die nu Slachtehiem heet. 
Lenie Bakker Hoitema is geboren en getogen in 
Tzum. Samen kregen ze vier kinderen, 2 jongens 
en 2 meisjes, alle vier ook zijdelings betrokken 
bij Slachtehiem. Tot 2005 werd er gemolken op 
de boerderij. In die tijd was het voor de familie 
Bakker ‘best wol dreech buorkjen’. ‘It wie op in 
sneintemoarn doe’t it beslút fan Klaas foel om 
der in punt efter te setten’, vertelt Lenie. ‘We 
binne doe earst mei ús beiden in wike nei 
Eastenryk gien om it ien en oar goed troch te 
praten’. Lenie werkte toentertijd in verzorgings-
huis ‘De Hofwijck’ te Leeuwarden en nam regel-
matig oudere cliënten mee naar huis. Het idee 
om een zorgboerderij was geboren. Voor Friesland 
was dit nieuw, maar in Brabant waren er al ver-
schillende zorgboerderijen. Van het één kwam 
het ander. Der gongen doaren foar ús iepen doe’t 
wy it wurd ‘Zorg’ derút helle ha en der ‘Dagrecreatie 

voor ouderen’ fan makke ha. Na een grondige 
verbouwing is er een complete eigentijdse recre-
atieboerderij gerealiseerd. Natuurlijk blijven er 
wensen voor de toekomst. Zo willen ze nog 
een dakterras op de eerste verdieping realiseren 
voor de hotelgasten die op de eerste en tweede 
verdieping logeren.

Wat heeft recreatieboerderij ‘Slachtehiem’ te bieden. 
Als eerste noem ik de dagzorg voor ouderen. In 
eerste instantie is de dag zorg voor ouderen 
bedoelt voor ouderen die nog op zichzelf wonen. 
Als een oudere een indicatie krijgt van CIZ dan 
kan deze oudere gebruik maken van de moge-
lijkheden die Slachtehiem biedt. Stichting Thuis-
zorg Zuidwest Friesland is nauw betrokken bij 
dit proces. Motiveren en activeren zijn de kern-
woorden van de dag zorg. ‘Wy biede ûndersteuning 
en ôflieding fan de deistige problematiek’, aldus 
Lenie Bakker. Naast de dag zorg voor ouderen is 
Slachtehiem ook een logeerboerderij en groeps-
accommodatie. De ‘luxe’ kamers zijn te vinden 
op de eerste en tweede verdieping van de boer-
derij. Allen met een schitterend uitzicht over het 
weidse Friese landschap. Vrij nieuw is het 
‘Logeren met Zorg’. Dagzorg gasten kunnen dan 
blijven overnachten zodat de partner thuis, echt 
even tot rust kan komen van de 24 uur zorg. Voor 
workshops, bruiloften en partijen is Slachtehiem 
ook beschikbaar. 

Slachtehiem is een bedrijf met veel mogelijkheden. 
Nieuwsgierig geworden na het lezen van dit 
artikel, neem dan eens een kijkje op de website 
www.slachtehiem.nl. 
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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

Opening Osinga en De Jong                                        Door Jetze Genee

Na het bericht van het voorgenomen vertrek van 
Groothandel Bergsma in 2011 bedacht Hayo 
Osinga zich geen moment en zocht contact met 
de groothandel. Samen met partner Elisabeth de 
Jong is de educatieve dienstverlener in 2005 
opgericht. Vanuit Rotterdam is het bedrijf in 
Bolsward beland. Het pand in Bolsward werd al 
snel te klein voor de groeiende orderportefeuille. 
De verhuizing van de groothandel begin dit jaar 
gaf de oplossing. 

Educatieve dienstverlening is een ruim begrip. 
Op de vraag wat Osinga en De Jong nu precies 
doen, krijg ik een gemotiveerd antwoord van 
beide eigenaren. De inkoop van schoolboeken 
voor middelbaar onderwijs is een deel van het 
antwoord. 'We verzorgen ook het advies en de 
financiële afhandeling voor de scholen. Door het 
gehele traject te begeleiden, ontzorgen wij de 
scholen'. Vandaar het begrip dienstverlening. 
Het gaat om scholen met een intern boekenfonds. 
Het Marne College en het Bogerman College zijn 
onder andere klant bij de Makkumer onderneming. 

'Sinds de overheid de lesboeken vergoeden, bieden 

wij de scholen een scherpe prijs en de juiste 
keuze van lesboeken. Hiermee besparen de scholen 
weer geld dat ze kunnen investeren in andere 
zaken'. Doordat het bedrijf landelijk actief is, 
heeft het de ruime hallen van het pand wel nodig. 
In lange stellages staan per school de boeken 
gesorteerd. Een hal verder worden de pakketten 
samengesteld en ingepakt voor de scholen. De laad- 
en losruimte komt voor de logistiek prima van pas. 

Bij Osinga en De Jong werken 10 man vast 
personeel en tussen juni en augustus 50 vakantie-
krachten. Voor het komende seizoen zijn alle 
baantjes al voorzien; vooral ingevuld door de 
Makkumer jeugd. Tijdens de opening werden de 
gasten rondgeleid en prima verzorgd met een 
hapje en een drankje. De drukke periode staat 
voor de deur en Osinga en De Jong zijn er klaar 
voor. Aan de motivatie van de eigenaren zal het 
niet liggen. 'Wij voelen ons bijzonder welkom in 
Makkum ' aldus Osinga. Makkum is in ieder 
geval blij met de nieuwe eigenaren van de hallen 
aan de Oliemolen. Een nieuwe sector met veel 
werkgelegenheid. Zo zitten de Makkumer scho-
lieren ook tijdens de vakantie in de boeken!

* Hajo Osinga, Elisabeth de Jong en Ir. Pieter Tichelaar.

Expositie in Workum van werk Frâns Faber

”Ergens gaat het een in de ander over, maar je kunt 
er de vinger niet opleggen. Dat is het wonder.” 
En tot een dergelijk wonder is ook Frâns Faber 
instaat. De dieptewerking, windvlagen, zon versus 

schaduw en detaillering in zijn etsen zijn indruk-
wekkend. Een kijkje in het atelier doet de 
bewondering alleen maar toenemen. Grote platen 
worden voorzien van minuscule krassen door 
vingers vol inkt en resulteren in de mooiste 
prenten. En het vlaggetje dat zijn vader tekende 
op een toren dat waarachtig leek te wapperen, is 
er wellicht de oorzaak van geweest dat er altijd 
beweging lijkt te zijn werk. Er hangt aardig wat 
werk wat voor de Makkumers interessant is om 
te komen kijken.  

Galerie De Vereeniging, Sud 13, 8711 CR Workum 
www.galeriedevereeniging.nl, vrijdag-zaterdag-
zondag open van 13.30-17.00 uur M 06 28676254. 
Deze expositie loopt t/m zondag 1 september) 



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 29 mei 2013

Jelle B. Groot succes bij 
Vigilante

Ook het tweede evenement bij Beach Hotel de 
Vigilante is afgelopen zaterdag een laaiend succes 
geweest. Na een zonnige terrasopening in april 
is afgelopen zaterdag met Jelle B. als act het 
feest losgebarsten. Met een gemêleerd publiek 
van lokale bevolking en vakantiegasten variërend 
van 20 tot 60 jaar was het sfeertje zeer ontspannen 
en enthousiast. Dit nieuwe initiatief aan het 
strand van Makkum wordt goed ontvangen en 
velen kijken alweer uit naar volgende maand. 
Makkum en omgeving is hiermee een maandelijks 
attractie rijker!

eigen fotoeigen foto

Tweede editie Moordspel 
Bibliotheken begint 1 juni!
Breed publiek lost mysterie op via Facebook

Vijf vrienden hebben een oud vakantiehuisje in 
Gaasterland gehuurd. Een van de vrienden, Julliet, 
komt niet opdagen. Maar Julliet is wel degelijk 
aanwezig: ze zit vastgebonden onder de grond. 
Ze hoort haar vrienden praten, maar haar vrienden 
horen haar niet… Zaterdag 1 juni start de tweede 
editie van het Moordspel van de Friese Biblio-
theken op Facebook. Het gaat beginnen: op 
zaterdag 1 juni staat de proloog van het span-
nende verhaal ´Ondergronds´op facebook.com/
bibliotheekfryslan. Deelnemers kunnen ook alvast 
kennismaken met de personages. Het verhaal is dit 
jaar geschreven door de Friese thrillerschrijfster 
Ellen de Ruiter. Op dinsdag 4 juni staat deel 1 
online en begint de zoektocht naar dader echt. 

Aanwijzingen
De deelnemers krijgen hints die helpen om de 
moord op te lossen. Dit jaar zijn er ook in de 
Bibliotheken zelf aanwijzingen te vinden. Daar 
worden zogenaamde onderzoekslocaties ingericht 
met daarin extra hints die je eigenlijk niet mag 
missen. Het spel duurt t/m 30 juni. Wie aan het 
einde de dader aanwijst, maakt kans op een 
weekendje weg aangeboden door VVV Gaaster-
land en Hotel Restaurant Jans, een moorddiner 
bij restaurant Spinoza of een spannend boeken-
pakket van Van de Velde Boeken.

Maand van het Spannende Boek
Het moordspel wordt georganiseerd in het kader 
van juni - de Maand van het Spannende Boek. 
Door het verhaal op Facebook te publiceren 
willen de Bibliotheken een breed publiek op een 
verrassende en interactieve manier laten ervaren 
dat lezen spannend en leuk is.



pag. 7 MAKKUMER BELBOEI - 29 mei 2013

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

Massale toeloop Rommelmarkt Actie Kerkenwerk    
door Sjirk Wijbenga

Zaterdag 25 mei stond Makkum in het teken van 
de Rommelmarkt Actie Kerkenwerk. De markt 
werd voor de 34ste keer georganiseerd. Een 
massale toeloop van het publiek en activiteiten 
in de sporthal en op het kaatsveld veroorzaakte 
in Makkum nogal parkeerproblemen. Voordat de 
rommelmarkt open ging stond er al een lange rij 
koopjesjagers voor de deur van het Kerkelijk 
Centrum Het Anker. Ook toen de grootste drukte 
voorbij was bleef het continu gezellig in Het Anker.

Een gemotiveerd en gevarieerd gezelschap vrij-
willigers met een gemeenschappelijke binding 
hadden de rommelmarkt tot in de puntjes voor-
bereid. De logistieke puzzelstukjes vielen tijdens 
het inrichten van de markt allemaal op hun plek. 
Een aantrekkelijk en uitgebreid assortiment 2e 
hands goederen liep zaterdag uiteen van boeken 
tot kerstspullen, van kleding tot servies en van 

kinderspeelgoed tot verzamelartikelen uit het 
heden en verleden. De spullen zijn voor de één 
rommel, maar kunnen voor de ander van 
onschatbare waarde zijn. Immers, de troep van 
vandaag is het antiek van de toekomst. Menigeen 
heeft zaterdag goede aankopen in Makkum 
kunnen doen. Zoals ieder jaar waren er ook deze 
keer weer fantastische prijzen te winnen bij het 
Draaiend Rad. Onder leiding van Makkums 
grootste “raddraaiers” Klaas Jan Dijkstra en 
toskedokter in ruste Oege Hoekstra, gingen 
de nummerbordjes als zoete broodjes over de 
toonbank.

De opbrengst van de rommelmarkt bedroeg 
€ 7800,- Een gedeelte daarvan komt ten goede 
aan de stichting Yabima. Deze stichting zet zich 
al sinds de jaren zestig in voor een beter bestaan 
van de rijstboeren op Zuid-Sumatra.

Steppers volbrengen de 11 stedentocht

Van de 17 steppers uit Makkum hebben 14 de 
step11 stedentocht volbracht. Na de start waarbij 
honderden mensen de 161 steppers Bolsward 
uitzwaaiden kwamen de steppers koffietijd weer 
aan in Bolsward. Na een warme hap macaroni 
volgde de onderste helft. Na de laatste stop in 

Oudemirdum mochten de steppers om 14:30 uur 
door naar Bolsward. De eersten waren voor 
16:30 uur binnen en de laatsten na 18:30 uur. 
Hierbij enkele foto's. Foto's Heleen Appelman, 
Jacques Hoogenboom en Ben Genee.
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Wist u dat...
- obs “It Iepen Stee” op vrijdag 7 juni een 
 sponsorloop organiseert.

- de opbrengst van de sponsorloop bestemd is 
 voor Kika.

- de leerlingen van de school fanatiek rondjes 
 gaan lopen en zoveel mogelijk geld willen 
 ophalen.

- de sponsorloop om 17.00 uur begint en om 
 17.30 weer afgelopen is.

- na de sponsorloop om 17.30 de fancy fair op 
 het plein en in de school begint.

- we hopen dat veel familie, buren en bekenden 
 de kinderen komen aanmoedigen.

- Er veel belangstelling is voor het "Boeren 
 Zomerfeest" van het NUT 

- Dat er nog maar een paar kaartjes te koop-, of 
 via de NUT-website te reserveren zijn 

- Dat het fijn zou zijn als iedereen op de fiets zou 
 komen 

- En dat, mocht u met de auto komen, u die langs 
 de Engwierderlaan moet parkeren 

- Dat het leuk is wanneer u gekleed gaat in de 
 stijl van een boerenfeest -En dat het handig is 
 om, vanwege de optrekkende kou, een deken 
 of iets mee te nemen

- Vogelwacht Makkum e.o. aanstaande zaterdag 
 een nestkastcontrole organiseert,

- alle nestkastbouwers en hun vriendjes van 
 harte welkom zijn,

- zaterdagmiddag om 14.00 uur verzamelen op 
 parkeerterrein MFC (sporthal),

-  wij lopend door het dorp gaan,

- wij uiterlijk om 16.00 uur de middag afsluiten 
 bij het MFC voor.

- opgeven mogelijk is via Jelly.reitsma@planet.nl

Allerlei gezocht over historie 
winkelnering in Makkum
Kent u ze nog? De Vivo van Lolke Kleiterp, de 
snoepwinkel van Wopke Fretter, Walter Bazar of 
het winkeltje van Gretha Bergsma?Voor een 
nieuw boek over de historie van de winkelnering 
in Makkum ben ik op zoek naar: oude foto`s, 
verhalen, anekdotes, boodschappenboekjes, reken-
ingen, inpakpapier, zakjes enzovoorts. Thomas 
Groeneveld, mail@thomasgroeneveld.nl of 06 
1543 7041
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KV MAKKUM ORGANISEERT
DE ALBERT RINIA PARTIJ

Zondag 2 juni a.s. wordt deze 
Off. K.N.K.B. Schooljongens partij 
del. A, del. B +  verl. r. gehouden.

De prijzen worden aangeboden door:
Schildersbedrijf Rinia

Aanvang: 10.00 uur op “Keatslân De Seize “

Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!

Kantinedienst:
v.a. 9.00 uur: Gerrie de Vries, Stien Bosch,

Annelies Groen
v.a. 15.00 uur: Dina Koopmans, Titia Rinia

Heb je zin in een dagje spor  viteit en Heb je zin in een dagje spor  viteit en 
gezelligheid? Geef je dan zo spoedig gezelligheid? Geef je dan zo spoedig 
mogelijk op want vol is vol! mogelijk op want vol is vol! 
Inleg per team is Inleg per team is  50,-. 50,-.
Het eerste interna  onale Het eerste interna  onale 
team hee   zich al ingeschreven. team hee   zich al ingeschreven. 
Aanvang 11.00 uur.Aanvang 11.00 uur.
Na afl oop groots Voetbal-balNa afl oop groots Voetbal-bal

Opgave: jaspervandijk75@gmail.comOpgave: jaspervandijk75@gmail.com

Verslag Oeds v. Dijk Ledenpartij Heren

Verslag Oeds v. Dijk Ledenpartij Dames

Verslag Oeds v. Dijk Ledenpartij Jeugd

Zondag 12 mei jl. vond de eerste ledenpartij van 
dit kaatsseizoen plaats. De deelname is vroeg in 
het seizoen heel erg afhankelijk van het weer. In 
de week voorafgaande aan deze partij werd er 
voor zondag de 12e regen en kou voorspeld. 
Uiteindelijk werd het een zonnige dag, heerlijk 
om te kaatsen, maar het publiek kon nog wel een 
(dikke) jas gebruiken. Net als vorig jaar konden 
er bij de heren vier parturen geformeerd worden, 
hierdoor werd het mogelijk om in een poule te 
kaatsen.

Het partuur van Bauke Jetze Smink, Egbert v.d. 
Veen en Frans Kerpel won hun eerste partij van 
het partuur van Rienk Veltman, Germ v.d. Meer 
en Jakke v.d. Kamp met 5/3 – 6/4. Vervolgens 
wonnen Rienk, Germ en Jakke hun twee volgende 
partijen, zodat zij op een totaalscore kwamen 
van (3+7+7) 17 punten. Het partuur van Hayo 
Attema, Harry v.d. Weerdt en Teake Koster nam 
het in de eerste omloop op tegen het partuur van 
Jan Ruurd Amels, Leo Nauta en Koert Jansen. 
Alles kwam aan de telegraaf te hangen, maar 

uiteindelijk werd de partij beslist in het voordeel 
van Jan Ruurd, Leo en Koert. Toch konden deze 
twee parturen in de beide volgende omlopen niet 
genoeg punten behalen om in de prijzen te vallen. 
Jan Ruurd, Leo en Koert werden vierde met 12 
punten en Hayo, Harry en Teake werden derde 
met 14 punten. Het partuur van Bauke Jetze, 
Egbert en Frans was vandaag het meest constant 
en behaalde met 19 punten de eerste prijs. Egbert 
v.d. Veen werd tot koning van deze partij uitge-
roepen.  

De prijzen bestonden vandaag uit eretekens en 
waardebonnen aangeboden door de sponsor Familie 
Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden 
door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide sponsors 
hartelijk bedankt !

Uitslagen:
1e Bauke Jetze Smink,  Egbert v.d. Veen (Koning) 
 en Frans Kerpel    
2e Rienk Veltman, Germ v.d. Meer 
 en Jakke v.d. Kamp

De weersverwachtingen waren niet al te goed 
voor deze dag, regen en regen. Ondanks dat de  
meeste kaatsers er niets om geven was het toch 
erg fijn dat juist deze dag met veel zonneschijn 
werd gekaatst! Dat zegt maar weer dat je er nooit 
vanuit kunt gaan en je dus altijd op kan geven…
Ondanks dat de opgave summier was werd er 
natuurlijk gekaatst (poulekaatsen).

Parturen 1 en 2 konden los: Gretha Huisman, 
Joke de Vries tegen Willy van der Velde en 
Grietje Amels. Dit was een spannende partij met 
veel standen van 6-6 gelijk. Zelfs een prachtige 
bovenslag werd er gezien! Deze persoon was 
dan ook in topvorm vandaag.Toch pakten het 
eerste partuur fanatiek door en maakten het tot 
een eindstand van 5-4 6-2. Daarna was het par-
tuur Geertina Nota, Mieke Tilburgs die tegen 
Willy en Grietje gingen kaatsen. Het eerste par-

tuur was nogal goed bezig en lieten mooie acties 
zien. Ze stonden met 4-0 voor. Maar de dieseltjes 
kwamen ook op gang en brachten de stand naar 
4-3 6-6. Maar het andere partuur pakten door en 
wonnen met 5-3 6-4. 

De finale werd gekaatst door Gretha, Joke tegen 
Geertina en Mieke. Van te voren niet te zeggen 
wie ging winnen omdat ze aan elkaar gewaagd 
waren. Het werd een fanatieke partij met standen 
van 6-6. Geertina en Mieke pakten nogmaals 
door en maakten het tot een eindstand 5-4 6-2. 
Een moeilijke beslissing was wie koningin van 
2013 zou gaan worden. De doorslag was toch dat 
Mieke meerdere mooie en vooral goede acties 
had laten zien, met de strakke en geplaatste ballen 
konden de tegenparturen deze dag niets! Zo had 
Mieke veel punten gemaakt en werd dus tot 
koningin geroepen, gefeliciteerd Mieke! 

Onder prima weesomstandigheden de 1ste leden-
partij van het jaar. Bij de Welpen/Pupillen waren 
er  5 partuur dus 4x kaatsen dit was voor enkelen erg 
zwaar. Siebren & Lieke verloren al hun partijen 
net als Melvin & Feike en zo waren zij na 3x 
kaatsen klaar. Hanna & Demy verloren 2 partijen 
maar de jongens hadden het niet makkelijk tegen 
deze 2 meiden. Jacob & Levi verloren alleen van 
Jildert & Ilona laatstgenoemden kregen aan het 
eind van de middag de krans omgehangen.

UITSLAG
1ste prijs Jildert Rinia & Ilona Adema
2de prijs Jacob Bosma & Levi van Malsen

Bij de Pupillen/Schooljeugd stonden 4 partuur 
op de lijst. Er werd zeer sportief gekaatst een 
compliment voor de jeugd. Het partuur van Lars 
W & Robin verloren al hun partijen. Het partuur 
van Rik & Niels wonnen 1 partij. De finale ging 
tussen Alwin & Amber tegen Elma & Danny dit 
werd 2-5 2/6 in het voordeel van Alwin.

UITSLAG
1ste prijs Alwin van der Weerdt & Amber Nauta
2de prijs Elma v.d. Logt & Danny Hoogeveen
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Hogeboom Partij 2013, zaterdag 18 mei te Makkum

De Zuiderzeeroute van Christiaan

Vandaag was er in de A-klasse een poule waarin 
zes parturen volgens het KNKB-systeem elk drie 
omlopen hebben gekaatst. Hier kwamen twee 
finalisten uit. Partuur 4 had 19 punten behaald en 
partuur 2 had 17 punten behaald. Ook partuur 3 
had 17 punten, maar 1 tegeneerst meer dan 
partuur 2, zodat 2 tegen 4 in de finale stonden. 
Dit waren resp. Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum) 
en Pieter Jan Leijenaar (Exmorra) tegen Jasper 
Jager (Dronryp) en Mark Polstra (Menaam). De 
1e prijs was voor Jasper en Mark, zij wonnen 
met 0/5 - 6/6. De premie was aldus voor Gjalt 
Sjirk en Pieter Jan.

Ondanks de kou hebben de 'mannen' in de 
B-Klasse de gehele dag geweldig gekaatst. In de 
winnaarsronde was er een heel spannende finale 
tussen partuur 8 tw. Allard v. Wigcheren (Berltsum) 
en Rick Minnesma (Dronryp) en partuur 18 tw. 

Riemer Jensma (Minnertsga) en Klaas Jan 
Oosterbaan (Scharnegoutum). Vrijwel elk eerst 
hing er 6 gelijjk aan de telegraaf. Zodoende werd 
het ook "Alles aan de hang". Met een mooie 
zitbal pakten Riemer en Klaas Jan de over-
winnning en de krans. De premie was voor 
Allard en Rick. De 3e prijs werd behaald ddor 
Mark Minnesma (Dronryp) en Thomas Dijkstra 
(Berltsum), partuur 5.

In de verliezersronde was de 1e prijs voor 
partuur 17, Tjerk Kemper (Dronryp) en Gerrit 
Hendriks (Lollum). De premie was voor partuur 
9, Dirk Henk Kuipers (Arum) en Jeroen de Boer 
(Spannum), de 3e prijs was voor partuur 15, 
Jorrit Tolsma (Arum) en Robin Benders (Tzum). 
De prijzen en de kransen werden vandaag 
beschikbaar gesteld door de Gebr. Hogeboom, 
Staalconstructiebedrijf te Makkum.

Rolstoeler Christiaan Mensinga komt op 10 juni 
aan in Cornwerd waar hij de nacht zal door 
brengen bij de familie Brouwer. Hij zal daar om 
ongeveer 17,00 uur aankomen. Hij is dan onge-
veer halverwege zijn mega sponsorrit van 400 
kilometer per rolstoel rondom het IJsselmeer. De 
volgende dag gaat hij door Makkum tussen 
10:30 en 11:00 uur naar Stavoren. Met deze 
prestatie hoopt hij zoveel mogelijk geld op te 
halen voor de Weduwen en Wezen in Kosovo. 
Op zondag 9 juni zal er in de van Doniakerk een 
collecte hiervoor worden gehouden. 

Christaan is 36 jaar en woon in Voorthuizen. 
Zo`n 13 jaar geleden was hij op een Christelijk 
jonenfestival (Soul Survivor) en daar kwam hij 
iemand spreken over "de Wezen & Weduwen in 
Kosovo". Door wat deze vertelde en door het 
filmpje wat die liet zien werd hij zo aangeraakt 
dat Christiaan besloot een sponsorrit te gaan rij-
den. Na zijn eerste rit wou hij ook graag zien 
waar het geld heen ging en zo is hij een paar 
maanden later op bezoek geweest in Kosovo. 
Door de nood die hij daar zag is hij na zijn eerste 
rit verder gegaan en is hij daar elk jaar weer 
terug gegaan naar Kosovo om de mensen daar 
weer te bemoedigen.

Christiaans tocht  
Zaterdag 1 Juni 
- Harderwijk naar Huizen (38 KM)
Zondag 2 juni
- Naar de kerk
Maandag 3 Juni 
- Huizen naar Monnickendam (50 KM) 
Dinsdag 4 Juni 
- Monnickendam naar Grootebroek (57KM) 
Woensdag 5 Juni - Vrije dag 
Donderdag 6 Juni
- Grootebroek naar Den Oever 47KM) 
Vrijdag 7 Juni
- Uitloopdag, 
Zaterdag 8 Juni - Vrije dag, 
Zondag 9 Juni
- Naar de kerk 
Maandag 10 Juni 

- Den Oever naar Cornwerd (40 KM) 
Dinsdag 11 Juni 
- Cornwerd naar Stavoren (28 KM) 
Woensdag 12 Juni - Vrije dag 
Donderdag 13 Juni 
- Stavoren naar Lemmer (30 KM) 
Vrijdag 14 Juni 
- Lemmer naar Zwartsluis (51 KM) 
Zaterdag 15 Juni – Vrije dag, 
Zondag 16 Juni 
- Naar de kerk 
Maandag 17 Juni 
- Zwartsluis naar Harderwijk (55 KM)

Het sponsorgeld voor deze “topsportprestatie”, 
zoals zijn fysiotherapeut het noemt, komt ten 
goede aan de ontwikkeling van jonge Kosovaren 
(schoolboeken), oudere Kosovaren (medische hulp) 
en de allerarmsten (noodvoedselhulp). Het geld 
wordt beheerd en uitgegeven door Stichting De 
Brug, die sinds de oorlog van 1999 werkzaam is 
in het land. Christiaan weet als de beste dat elke 
geïnvesteerde euro in het ‘jongste land van 
Europa’ niet voor niks is. Weeskinderen, eenza-
me ouderen en hele gezinnen ontvangen hulp. 
Kosovo is in ontwikkeling, maar voornamelijk 
grote werkloosheid (soms rond de 50 procent) 
houdt veel Kosovaren arm. Geïnteresseerden kun-
nen Christiaan sponsoren door een gift te storten 
op 561639507 t.a.v.  C. Mensinga in Voorthuizen 
of 562283 van Stichting De Brug te Harderwijk 
o.v.v. Christiaan. Dan is de gift aftrekbaar voor 
de belasting. 

Christiaan Mensinga is geboren met een ziekte 
in zijn kleine hersenen. ,,Die regelen alles wat 
met je spieren te maken hebben. Daardoor zijn 
vooral mijn heupen verkeerd gaan staan, waar-
door mijn knieën naar binnen staan. Deze ziekte 
heet adca. Ook heeft dit effect op mijn motoriek 
en mijn spraak.” Christiaan is arbeids-ongeschikt, 
maar focust zich op wat hij wél kan. Tijdens zijn 
400 kilometer lange rit ondergaat Christiaan ver-
moedelijk zware regenbuien, brandende zonne-
stralen en flinke tegenwind. Tijdens de rit is hij 
te volgen via http://molenmakerslaan.hyves.net

Kabouter toernooi Judo 
Witmarsum
Afgelopen zaterdag was er in Witmarsum het 
jaarlijks Kaboutertoernooi voor judoka's geboren 
2001 en later georganiseerd door Judo Witmarsum. 
Het unieke aan dit jeugdtoernooi is dat de poule 
indeling geschied aan de ervaring van de judoka. 
Door ruim 170 jeugdjudoka's werd er gestreden 
in drie klasse's, B voor de beginnende judoka, 
T voor de judoka die geen beginner meer is maar 
ook geen judoka die zeer regelmatig aan wed-
strijden meedoet en de W judoka, de wedstrijd 
judoka die veelvuldig aan toernooien meedoen 
en hier ook prijzen winnen. Door deze manier 
van indelen is het toernooi voor elke judoka leuk 
om aan mee te doen en ook heeft ieder dezelfde 
kansen om in de prijzen te vallen. De gehele dag 
werd er fel maar heel erg sportief gestreden. De 
vijf scheids-rechters waren bij de beginnende 
(wedstrijd)judoka's ook heel veel opvoedkundig 
bezig en hebben veel tijd besteed aan het uitleggen 
van de regels van het judo. Van het organiserend 
Judo Witmarsum deden een groot aantal judoka's 
mee aan deze thuiswedstrijd met ook goed succes.

Eerste prijzen waren er voor;
Duncan van der Heide (2005, -30 kg), Manon 
Poelsma (2003, -42 kg), Sinne van Loenen (2006, 
- 26 kg) en Senah van der Wal (2001, +35 kg).
Een 2e prijs voor Harmen Bisschop (2001, -42 kg)
Derde prijzen werden gewonnen door;
Douwe Faber, (2006, -26 kg), Mente Yntema 
(2003, -38 kg) en Eva van der Kooij (2003, -34 kg) 
Een goed resultaat voor onze kleine judoschool.

Oudercommissie BSO legt 
haar taken neer
De Oudercommissie van de BSO te Makkum 
(bestaande uit Christel Bastiaenssens (vz), 
Richard Dol (secr) en Erik Grömmel) heeft 
besloten met ingang van heden haar taken neer 
te leggen, omdat zij zich niet kan verenigen met 
het beleid van Sisa Kinderopvang. Wij danken alle 
ouders voor de samenwerking in de afgelopen jaren.

Ook deze kanjers liepen op hun respectabele 
leeftijd weer de elf steden tocht. Gefeliciteerd!!
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Muonts 11, WITMARSUM

Nieuw in de verkoop!
Gezinswoning met royale achtertuin, 

rustig gelegen in een gezellige woonwijk. 

Vraagprijs: € 129.500,- 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: 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
Woensdag 29 mei
SDS F4 - Makkum F2 19:00 uur

Zaterdag 1 juni
Oosterlittens D2 - Makkum D2 10:30 uur

Woensdag 5 juni
Minnertsga A1 - Makkum A2 19.30 uur 

Collecteweek Nationaal 
Epilepsie Fonds start 3 juni
In de week van 3 tot en met 8 juni gaan ruim 
30.000 vrijwilligers op pad om huis aan huis te 
collecteren voor het Nationaal Epilepsie Fonds 
- De Macht van het Kleine. De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor wetenschappelijk onder-
zoek, voorlichtingsactiviteiten, de organisatie van 
aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie 
en individuele hulp.

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 mensen met epilepsie. 
Zij kunnen onverwachts een epileptische aanval 
krijgen: een plotselinge, tijdelijke verstoring van 
het elektrisch evenwicht in de hersenen. Gelukkig 
hebben de meeste mensen met epilepsie baat bij 
medicijnen. Maar helaas blijft 30 procent last 
houden van aanvallen. 

Collecte
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt mensen met 
epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen 
blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de 
collectanten in de week van 3 juni voor een vrij-
willige bijdrage aan de deur. 
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Hoogslaper, één persoons, Tromsö (Ikea), metaal 
kleurig, z.g.a.n., € 50,- Guitar Hero drumstel 
voor Xbox 360, incl. gitaar + microfoon, € 40,-  
Leger-speelkleding, zak vol van alles wat, 6-12 jr., 
€ 25,- Telnr. 0515-233141

Aangeboden een Tomahawk zeilbootje van 5,25 
x 1,80, moet hele nieuwe beplating op. De zeilen 
en mast zijn goed. € 100,- Een linksys wireless 
router, helemaal nieuw, in verpakking, wegens 
overcompleet. € 25,- (in de winkel zijn ze €40,-) 
kinderstoel verstelbaar in hoogte, alleen riempje 
tussen benen is stuk, maar kan heel makkelijk 
een riem doorheen, ideaal als extra stoel € 5,- 
Decoder van Philips en een schotel van Triax 
samen € 30,- Tel: 0517 – 641303

Wij zoeken een camper. Waarmee wij op vakantie 
kunnen. Het liefst voor een leuk prijsje. Neem 
contact op met Eva Jansen of Johan Boonstra, of 
bel 0630230711. 

Wij zijn op zoek naar een Canadese kano, bij 
voorkeur voor drie of meer personen. Heeft u er 
nog een liggen en doet u er niets mee, wij zijn 
geïnteresseerd. Tel. 06-46 42 22 35

Ik ben Sophia Amsterdam ik woon in Makkum 
ik ben 14 jaar en ik zit op de Marne college in 
Bolsward. Ik zoek een oppas baantje. Heb ervaring 
met oppassen en  ik help mijn moeder ook altijd 
met oppassen. tel. 0515-231670

Boek (pocket) Jagers in t vrije veld (1964) 
geschreven door Jan van der Laan. Ik wil u een 
eerlijke prijs betalen tel.  06.51543178 of stapen-
sea@hotmail.com

Makkum, De Wijting / De Zalm, 17 mei: Crême-
schildpadpoes (blauwgrijs met beige). Beige 
streep op de neus naar voorhoofd, 1 jaar oud. 
Voor het laatst gezien bij speeltuintje De Zalm.
Op poes lijkende foto: www.amivedi.nl, info 
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692

Eén onzer chauffeurs is op donderdag 16 mei zijn 
tasje met inhoud kwijtgeraakt. Er zitten kaartjes 
en wisselgeld in, maar zijn keuringsbewijs is het 
belangrijkste. Heeft U het gevonden of weet U 
waar het is, belt dan s.v.p. met 0515-232642 of 
geef het af bij Garage Horjus.

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

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERMIST

VERLOREN

Zoekertje
Gezien in Makkum

* Tijdens de “fotoshoot” in woonwinkel Watson&Co wordt Elisa Neidhöfer gefotografeerd door 
Monique van Dijk. Haar en make-up werden verzorgd door Kapsalon Nynke. Ook belangstelling 
voor een professioneel portret? Op www.studiovandijk.nl kunt u terecht voor meer informatie.

Kampioenen verliezen wereldrecord aan Ierland
Makkum – De Nederlandse regerend wereld-
kampioenen Andries Smink en Hillebrand Visser 
zijn hun wereldrecord eiwerpen kwijt. Op zondag 
19 mei werd hun wereldrecord van 69,5 meter 
tijdens de Open Ierse Kampioenschappen nipt 
verbroken. De Ierse roadbowler Willie Odonevan 
met zijn partner Warren McLone presteerden het 
om een ei over een afstand van 71,2 meter te 
werpen en (heel) te vangen. “Dat is een hele 
afstand, maar Smink en ik zullen zeker proberen 
om voor het wereldkampioenschap eind juni het 
wereldrecord te heroveren. Ons vorige record 
was op een baan die niet lang genoeg was.” aldus 
een eerste reactie van de onttroonde wereld-
recordhouder Visser. De Nederlandse Eiwerp 
Federatie (NEWF) heeft, ter voorbereiding van 
een nieuwe recordpoging, de organisatie van het 
Iepen Littenseradiel Kampioenskip Aaismiten 
verzocht om de baan tenminste 80 meter lang te 
maken. 

“Visser en Smink hebben voorafgaand aan het 
WK nog diverse mogelijkheden om het wereld-
record terug te halen” aldus NEWF voorzitter 
Jacques Hoogenboom. Hoogenboom is tevens 
bestuurslid van de World Egg Throwing Federation 
(WETF). De delegatie voor de Wereldkampioen-
schappen Eiwerpen dat op 30 juni in het Engelse 
Swaton zal worden gehouden is er helemaal 
klaar voor. Het vertrouwen bij regerend wereld-
kampioenen Andries Smink en Hillebrand Visser 
is groot. “Onze grootste concurrenten zullen dit 
jaar de Ieren en de Duitsers zijn” aldus Smink. 
Smink en zijn nieuwe partner Visser wierpen 

vorig jaar in Wommels een nieuw WETF wereld-
record van 63,20 meter dat zij later in Joure nog 
eens verbroken op 69,5 meter. Bij de dames 
wordt Nederland vertegenwoordigd door Tinet 
Tigchelaar en Angelique De Vries. Beide dames 
zijn in de kaatswereld geen onbekenden. Dit jaar 
zal voor het eerst een Nederlandse trebuchet deel-
nemen. De Nederlandse inbreng op dit onderdeel 
is gebouwd door Miedema en Van Der Velde uit 
Makkum en heeft zich vorig jaar tijden het Open 
NK Eiwerpen reeds bewezen. Begin juni zal de 
Nederlandse trebuchet op transport gesteld wor-
den naar Engeland. Volgens de organisatie van het 
wereldkampioenschap zijn teams aangemeld uit 
o.a. Litouwen, Engeland, Ierland, Griekenland, 
Zuid Afrika en Australie. Duitsland, verliezend 
finalist in 2012, heeft zelfs twee teams in laten 
schrijven. “Was het vorig jaar Duitsland dat vroeg 
begon met psychologische oorlogvoering richting 
ons team, dit jaar zijn de Ieren nogal zelfverzekerd, 
maar daar trekken wij ons niet zo veel van aan,” 
zegt chef de mission Jacques Hoogenboom. 

De voorbereidingen voor de derde Open 
Nederlandse Kampioenschappen Eiwerpen op 
zaterdag 13 juli zijn in volle gang. Vorig jaar 
trok de tweede editie honderden deelnemers en 
meer dan duizend belangstellende toeschouwers. 
Het programma omvatte toen naast het traditio-
nele verwerpen, de Eistafette, het Russisch Ei 
Roulette en de trebuchet, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van inventieve katapults. Om zeker te 
zijn van een startbewijs kan men zich nu al 
inschrijven op www.eiwerpen.nl


