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Door Judith van Lavieren

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Piaam - Het is een tot restaurant verbouwde koprompboerderij. Wanneer je de recensies leest
kun je daaruit opmaken dat je er lekker kunt eten,
koffiedrinken en borrelen, dat je bord mooi opgemaakt is en dat je vriendelijk bediend wordt
door de zussen Janet Oostenveld en Gretha
Bakker. Het restaurant staat in een piepklein maar
piekfijn dorp: Piaam. Sinds 1999 het enige
restaurant in Friesland dat gerund wordt door
twee zussen. Tot zover de feiten die al sinds
jaar en dag bekend zijn over de Nynke Pleats in
Piaam. Hoog tijd om te vertellen dat er nog veel
meer mogelijk is in de Nynke Pleats. Gretha
Bakker en Janet Oostenveld hebben allereerst
een nieuwtje. In juli en augustus zal de Nynke
Pleats elke dag vanaf 11 uur geopend zijn.
Bovendien loopt er op dit moment een actie
waarbij u in het eerste weekend van de maand
een 3-gangenmenu voor 15 euro kunt bestellen.
Op de mooie zomeravond waarop dit interview
plaatsvond zijn de gasten voornamelijk fietsers
en toeristen. Maar toeristen zijn er het hele jaar
door en vooral in het voorseizoen: ”Dan hebben
we hier veel Franse gasten die per bus een rondje
IJsselmeer doen. Ze vertrekken vanuit Amsterdam,
gaan via de bollenvelden in Noord-Holland naar
de Afsluitdijk, de grote trekpleister voor buitenlandse gasten, waar ze een tussenstop maken
en komen dan bij ons voor een 3-gangenlunch.
Van hieruit gaan ze dan Giethoorn bezoeken”,
vertelt Janet Oostenveld. De bussen van Dalstra
komen vaak de dag afsluiten in de Nynke Pleats
met een 3-gangendiner na een dagje uit in
Noord-Holland.
Het is ook mogelijk vanuit de Nynke Pleats in
de praam van Van der Bles te stappen en zo via
het water de omgeving te verkennen. Je kunt
natuurlijk ook eerst een rondje Piaam doen, in
het Fûgelmuseum kennismaken met alle vogels

die in deze omgeving voorkomen en de mooie
natuurfilm bekijken die ze hier vertonen. Misschien
wandelt u door naar de kijkhut of gaat u alsnog
het water op in een fluisterbootje van de firma
Joustra. Het is tevens mogelijk in de omgeving
een wandeling te maken onder de deskundige
leiding van het Fryske Gea.
Wie zijn verblijf in Piaam nog wat wil verlengen
of van Piaam de uitvalsbasis van een korte of
langere vakantie wil maken kan ook in de Nynke
Pleats terecht: het voorhuis is verbouwd tot een
luxe vakantiewoning. Het voorhuis kan ook als
bruidsuite (met jacuzzi!) afgehuurd worden.
Kinderen vermaken zich over het algemeen
prima bij de Nynke Pleats. Binnen zijn er de
nodige knutsel- en kleurmaterialen voor hen en
buiten lokt een mooie speeltuin. Ouders kunnen
hun kroost vanaf de loungebanken op een
comfortabele manier in de gaten houden. En
alle leeftijden combineren dat graag met het
proeven van een stukje huisgemaakt gebak.
Groepen kunnen in de Nynke Pleats deelnemen
aan” Ik-quiz-het”, “Ik hou van Holland”, “Ik hou
van Friesland” of “De jongens tegen de meisjes”.
Behalve een leuke spelavond onder leiding van
een quizmaster geniet u op zo’n avond tussen
de verschillende onderdelen door van een
lekkere maaltijd. Sinds kort kunt u in een groep
van 10 tot 25 personen ook genieten van
Bourgondisch tafelen. Het programma belooft
dat zowel de smaakpapillen als de lachspieren
zullen worden aangesproken…. De tafels zijn in
stijl gedekt en er wordt een beroep gedaan op
uw creativiteit want er wordt geen bestek uitgedeeld. Sowieso wordt u aan het werk gezet om
te helpen met het maken van de toetjes en het
jassen van de piepers. Het zal u duidelijk zijn:
in de Nynke Pleats is naast lekker eten nog veel
meer te beleven.

Weekspecial
Vis burger
op een waldkorn bol
met friet en salade

0

€ 14,5

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

MAKKUM
De Schar 35
HT O.V.
ERKOC

V

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 169.000,- k.k.

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Familieberichten
12-7-2004

12-7-2014

Annie

Arie, kinderen
en kleinkinderen

Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 12 juli:

Makkum – Strand, Vriendschapsbandjes maken.
Maak een vriendschapsbandje voor je beste
vriend(in) of gewoon voor jezelf. Materialen zijn
aanwezig. Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
In de strandbibliotheek.
Makkum – Holle Poarte, Bingo
in de piramide aanvang: 20.00 uur
Gaast – Dorpsfeest, Oldtimer festival

Zondag 13 juli:

Makkum – Kaatsveld De Seize, kaatsen
Nota’s Schildersbedrijf ledenpartij,
aanvang: 11.00 uur

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

Gaast – Dorpsfeest, Tentdienst en BBQ

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

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum.
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Vrijdag 11 juli:

Gaast – Dorpsfeest, Kaatsen, Sjoelen en
Matinee met Makkumer Bluesbrothers

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

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

Makkum – Avondrust, Meer Bewegen
voor Ouderen, aanvang: 10.15 uur
in de gymzaal
Makkum – Avondrust, Kegelen,
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

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

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

Donderdag 10 juli:

10 Jaar later
De tijd gaat door
Diep verankerd in ons hart
Wij missen je

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

Colofon

Agenda

Maandag 14 juli:

Kerkdiensten

Makkum – Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 15 juli:

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum – Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. T Pikker
Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKNKerk, 10.00 uur
Gezamenlijke Tentdienst in Gaast
Voorganger: Ds. Wind
Makkum- Piramide Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. P Speelman
Organist: Dhr. J Adema
m.m.v. Mevr. A van der Meer – Kamstra

Wist u dat...
U nog mee kan doen aan de Merke Feestquiz
voor opgave kijk elders in deze Makkumer
Belboei

Woensdag 16 juli:

Makkum – Strand, Vrolijk!
Voorlezen en schilderen op doek. Welke vis
schilder jij? Is jouw vis dapper, stoer of vrolijk?
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur. In de strandbibliotheek. Meedoen kost  2,50.

Markten in Makkum
Gezellige markten in het centrum van Makkum.
De markten zijn er weer vanaf donderdag 17 juli
Jaarmarkt, daarna vanaf 25 juli elke vrijdag van
15:00 uur tot 21:00 uur. De laatste markt op
vrijdag 22 augustus.
Do. 17 Juli, Jaarmarkt
Vr. 25 Juli, met kindervrijmarkt
Vr. 1, 8, 15 Aug.
Vr. 22 Aug. met kindervrijmarkt
Marktmeester: Richard Santana
tel. 06-27438243 / of 0513-435567
mail: fryslanmarkten@live.nl
website: www.fryslanmarkten.nl
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60 jarig Huwelijksfeest

Kerkstraat 24 | 8754 CS Makkum
Telefoon: 0515-230253
Vanaf a.s. woensdag hebben wij
dagelijks vers belegde broodjes in
ons assortiment. Dus heeft u zin in
een lekkere lunch dan bent u bij ons
aan het juiste adres

BROODJE VAN DE WEEK!!
eigen foto

Broodje NEID
met een aardbeien smoothie
voor maar € 5,75
(Pistolet met sla, kipfilet, chillisaus
en pijnboompitten)

Wij zijn in de zomervakantie ook
elke woensdag middag geopend
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

8.30
8.30
8.30
8.30
8.00
8.00

-

12.30
17.30
17.30
17.30
17.30
15.00

Ten Cate 3 + 1
Sloggi
2+1
voor dames en heren

Op 29 juni waren Roel Waterlander en Sijtske Braaksma 60 jaar getrouwd. Ze wonen in een aanleunwoning, op de Hertekampsreed in Witmarsum. Ze hebben op zondag 29 juni een prachtig
feest gehad met familie en vrienden. Maandagochtend kwam burgemeester Hayo Apotheker
langs om de felicitaties over te brengen. Verder bracht hij een mooi boek over de gemeente
Súdwest-Fryslân mee. Van harte gefeliciteerd met jullie DIAMANTEN huwelijk!!

Wandelen over een onbewoond eiland
Het is een prachtig eiland: de Makkumernoardwaard voor de Friese IJsselmeerkust.
Uitgestrekte rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en wilgenbos zijn hier aanwezig. Op
woensdag 16 juli houdt It Fryske Gea een
struintocht door het riet in dit normaal niet vrij
toegankelijke gebied. De wandeling begint
om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uren.
Laarzen en een verrekijker worden aangeraden.
Opgave voor de excursie kan tot dinsdag 15
juli 12.30 uur via het kantoor van It Fryske
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor
leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en
kinderen tot en met 12 jaar  2,- per persoon.

Vogelrijkdom
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de
waterstand werd verlaagd, waardoor voor de
kust zandbanken permanent droog kwamen
te liggen. Geleidelijk konden de planten zich
op de kale Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn hier zeldzame plantensoorten te
vinden. Ook vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt. De laatste jaren zijn meer dan
220 verschillende vogelsoorten gesignaleerd,
waaronder moerasvogels als roerdomp, snor,
baardmannetje en grote karekiet, maar ook
typische bosvogels als grote bonte specht en
havik. Een wandeling op dit unieke eiland is
zeker de moeite waard!

Zwemexamens in Mounewetter
Vrijdag 27 juni werd in Mounewetter afgezwommen worden voor het C-diploma. Er slaagden
9 kinderen: Thijs Samuel Dijkman, Bauke Pieter
Dijkstra, Jokelien Fokkema, Freya Lemmens,
Femke Abeline Smits, Jarno Wiersma, Amarens
Ypeij, Lynette Ypeij en Redmer Ypeij.
Op zaterdag 28 juni konden de A- en B-lessers
voor het eerst afzwemmen. Veel ouders,
broertjes, zusjes, pakes en beppes kwamen
langs om de kinderen aan te moedigen.
Voor het A-diploma slaagden 16 kinderen:
Elmar Akkerman, Geertje Algra, Anna de Boer,
Noa de Boer, Tsjeard Bron, Fenna Dijkstra,
Arjan Draaisma, Remco Elzenga, Jantina

Fokkema, Jurre de Groot, Deborah Hoornveld,
Anne Huisman, Jennifer de Jong, Hessel
Keuning, Harmen Jacob Postma en Jacob
Feike Wijnja.
Voor het B-diploma slaagden 13 kinderen:
Sophie Benwell, Janiek van der Brug, Ymke
van der Brug, Savannah van der Heiden,
Nienke Hiemstra, Willem Hoogers, Idwer
Hoornveld, Britt Koster, Xaja Paans, Abradiena
de Vries, Minthe Baukje de Vries, Sjirkje
Vrieswijk en Jan van der Werf.
Jullie worden door het badpersoneel allemaal
van harte gefeliciteerd! Alle foto’s staan op
www.zwembadmounewetter.com.
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Oppasmoeder met hart en ziel

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - Al jaren gaat Coby van der Hulst
aan het eind van het schooljaar een dagje uit
met alle oppaskinderen die ze op dat moment
onder haar hoede heeft. Donderdagavond 3 juli
haalden Benjam, Ingmar, Eelke, Riki, Sofie, Liv,
Marloes, Jimte, Silke en Dytmar Coby op met
het treintje van Kelderhuis. De familie Wijma
had dit bijzondere ritje georganiseerd. Deze
maand nemen ze namelijk na 18 jaar afscheid
van Coby als hun oppas. In 1996 arriveerde
hun oudste zoon Emiel per maxicosi bij Coby,
later volgden Lars en Ingmar. Emiel en Lars
zwaaiden al eerder af. Nu ook voor Ingmar de
tijd gekomen is dat hij de basisschool gaat
verlaten komt er na 18 jaar dus een einde
aan de oppasperiode voor de familie Wijma.
”Wanneer je altijd dezelfde oppas hebt gehad
geeft dat wel aan dat je erg tevreden bent”, zegt
Geert Wijma. Als teken van waardering haalden
ze Coby op voor een heerlijk patat-diner in huize
Wijma. Coby kreeg bij dit dinertje bovendien
een prachtig foto-album aangeboden.
In maart 1993 verwelkomde Coby van der Hulst
haar eerste oppaskinderen. Daarna zouden er
nog velen volgen. Ze zou niet zonder de hulp
van haar man Wim kunnen, zegt Coby. Hij helpt
wanneer kinderen ergens naar toe moeten
worden gebracht of weer opgehaald en als
Coby zelf even weg moet staat Wim voor de
kinderen klaar. In het weekend en op woensdag is Coby vrij, op de andere dagen zijn er
oppaskinderen bij de familie van der Hulst.

“Op het oppassen krijg ik heel vaak dezelfde
reactie”, zegt Coby. Ze zeggen dan: ”Geweldig
dat je dat doet! Ik zou het niet kunnen, het is
niks voor mij.” Voor Coby is het juist haar lust
en haar leven. ”Ik kan er enorm van genieten.
De liefde en gezelligheid die je van de kinderen
terugkrijgt, te zien hoe ze zich ontwikkelen dat
is zo mooi. Ik geniet ervan om gezellig met z’n
allen om de tafel te zitten en de dag met ze
door te nemen en te luisteren naar wat ze mij
en elkaar te vertellen hebben. Het is mooi om
te zien hoe ze elkaar helpen.”
Coby doet haar oppaswerk tot op de dag van
vandaag met hart en ziel. Op haar verjaardag
wordt er steevast een tent opgezet en mogen
alle kinderen bij haar barbecueën. In de beginjaren kreeg ze met kerst altijd cadeautjes.
Totdat de ouders er achter kwamen dat Coby
in plaats daarvan liever iets met de kinderen
ging ondernemen. Vanaf dat moment gingen
ze elk jaar een dagje uit. Ook buiten de oppastijden is er veel contact en konden de kinderen
bij haar terecht. ”Dan komt er buiten de oppasdagen om een berichtje via Facebook: Kan ik
langskomen?” “Prachtig dat ik zoveel van hun
ontwikkeling mee heb mogen maken”, zegt
Coby over de zoons van de familie Wijma.
”En tegenwoordig hebben we dan na een verjaardagsfeestje in de keuken hele gesprekken
met elkaar, dat vind ik zo mooi”. Het oppassen
is afgelopen. Maar het is wel zeker dat ze
ontact blijven houden.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Open NK Eiwerpen 2014

Makkum – Dit jaar is het mijn beurt om het NK
Eiwerpen 2014 in Makkum te verslaan. De afgelopen weken bent u door collega Jetze Genee al
goed op de hoogte gehouden van de achtergronden, onderdelen en bijzonderheden van dit
evenement. Maar op de dag zelf is Jetze even niet
actief als schrijver maar als presentator. Mijn schrijfblok blijft niet droog vandaag, maar toch hebben
we met de familie een(k)eileuke dag, waarvan hier
het verslag:

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

11.00 uur: Het is bewolkt en het waait stevig.
De organisatie is op het Plein en de Markt al druk
bezig. Prijzen worden uitgestald, vakken geverfd
voor de Eistafette en het centrum is al afgezet.
Toeristen werpen een nieuwsgierige blik: Eiwerpen?
Na het inleveren van een eierdoosje eerst nog
maar even naar huis.
12.00 uur: Onze neef Nyk van 10 jaar arriveert.
Hij woont in Grootebroek maar sinds hij vorig
jaar voor het eerst een eitje gooide zorgt hij dat
hij in Makkum is tijdens het Eiwerpen. Onze
zoon Jelle van 16 en Nyk geven zich op. Eerst
gaan we eten. Natuurlijk staat er een broodje
met ei op het menu.
13.00 uur: Nyk en Jelle houden de spieren warm
en gaan als voorbereiding nog even computeren.
Om vier uur zijn ze aan de beurt. Ondertussen
regent het en het waait behoorlijk. Uitgerust met
een paraplu ga ik naar de Markt. Het weer nodigt
natuurlijk niet uit en er staan nog niet zoveel
mensen te kijken. Maar de deelnemers en de
organisatie trekken zich er niets van aan en
blijven enthousiast. Na het eerste afstandswerpen
verplaatst iedereen zich naar het Plein voor de
Eistafette. Eieren moeten hier over een scherm naar
elkaar toegegooid worden. De leden van het team
zien elkaar dus niet. Voor het eerst zie ik hier de
enthousiaste Andy Dunlop in actie. In de stromende
regen maar onder de opzwepende klanken van
“we will rock you” bezorgt hij zijn ploeggenoot
Johnson een glorieuze entree. Collega Anderson
maakt met een afzwaaiend eitje het publiek op
het terras van de Zwaan even wakker.
14.00 uur: Tijdens de Russisch Ei Roulette kunnen
de paraplu’s even dichtgeklapt worden. De Roulette
wordt met vaart gepresenteerd door Tineke Genee,
dus heeft Jetze even tijd om uit te leggen dat het
hier gaat om 6 eieren, die om en om door de
deelnemers kapot getikt moeten worden tegen het
voorhoofd. Wie het rauwe ei treft is af. Ervaren
deelnemers letten op de kleur van de eieren.
Eieren slaan wit uit tijdens het koken, dus de
lichtste eieren zijn favoriet…
15.45 uur: Met de hele familie betreden we
zonder plu en zonder jas de Markt. Er is meer

Door Judith van Lavieren

publiek gekomen en hier en daar wordt voorzichtig een ijsje gegeten. Toch gaan we na een
halfuurtje de paraplu’s en jassen maar weer halen:
het werpen ligt even stil wegens de plensbuien,
de winkels, zonneschermen en parasols worden
de schuilplaatsen voor het publiek. Toch blijft de
sfeer onverminderd goed. Andy Dunlop speelt
daar een belangrijke rol in. Hij blijft in de regen
gewoon op de baan staan, gooit een eitje, veegt
eierstruif van de baan. Geen wonder dat hij de
bondscoach van het eiwerpen wordt genoemd.
De wedstrijd wordt hervat: het eerste terraseitje
van de Markt wordt een feit, een nieuwsgierige
meeuw wordt door een ei geraakt en bij de
dames slaagt men erin om een ei al uitglijdend
en liggend op de baan toch heel te houden.
16.30: Nyk en Jelle zijn aan de beurt. Nyk gaat
gooien en Jelle vangen. Vijftien meter dat gooit
Nyk met gemak en het ei blijft heel. Ze blijven
lang in de race. Letterlijk en figuurlijk ziet het er
zonnig uit Dertig meter gooien dat lukt Nyk nog
steeds, maar helaas blijven bij deze afstand de
eitjes niet meer heel. Het levert de tienjarige
Nyk erg veel complimentjes over zijn werptechniek op. Jelle gaat op een holletje op weg
naar de douche en ook de rest van de familie
keert huiswaarts, in eiforische stemming kunnen
we wel zeggen. Volgend jaar gaan we weer
eiwerpen!
Uitslagen Open NK Eiwerpen 2014
Afstandswerpen
Jeugd:
1 Xander Nauta - Christiaan Schilstra
2 Andries Smink - Larissa Smink
3 Chantal de Witte - Larissa Smink

(29 m)
( 22m)
(21,89m)

Dames
1 Tinet - Geeske
2 Geeske - Lena
3 Angelique - Jannie
Heren
1 Bauke Hiemstra - Jelle Hiemstra
2 Bauke Jetze - Andries Smink
3 Tjebbe - Eelke

(titel)
(46,40m)
(37,60m)

Russisch Eistafette:
1 Benjamin uit België
2 Andries Smink
3 Siemen Bosma
Eistafette:
1 De Tuindeurhekjes
2 België
3 De Buurtjes
Wereldrecordpoging:
Bauke Jetze - Andries

(75 m)
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Drie dagen dorpsfeest in Gaast
Van vrijdag 11 juli tot en met zondag 13 juli is het
weer drie dagen feest in Gaast. Met op vrijdag de
traditionele Frans Twijnstra Merke partij (kaatsen),
het open Gaaster sjoelkampioenschap en de prijsuitreiking na afloop waarbij tijdens de matinee de
Makkumer Bluesbrothers garant staan voor een
mooi stukje muziek.
Vervolgens staan zaterdagmorgen rond koffie tijd
de kinderen centraal, zij worden vermaakt door
een pipo, de volwassenen kunnen zich verbazen
over een optreden van mentalist en goochelaar
Jos Schings. Daarnaast op zaterdag, wegens
succes wederom geprolongeerd: de ‘oldtimer dag’!
Oude auto's, tractors, brommers e.d. worden weer
tentoongesteld op het veld naast de feesttent. De
verschillende voertuigen maken in de loop van
de dag een rit door de omgeving. Ben je in het
bezit van een oldtimer geef je dan op voor deelname bij Karin Liezenga 06-27092800 of Hidde
de Boer 06-46112462.

In de loop van de middag wordt het tijd om de
sportieve krachten te meten met een zeskamp
voor zowel de jeugd als voor volwassenen.
Aansluitend vanaf 18.00 uur verzorgt Sipke de
Boer in samenwerking met Disco Silver een avondvullend programma: ‘Een swingcafe’ bestaande
uit muziek met quizelementen. Waarbij de quizmasters garant staan voor een gezellige en
muzikale avond.
Zondagmorgen is het tijd voor het geestelijk
leven, er is een tentdienst met voorganger
Ds. Wind. Aansluitend een fietstocht door de
prachtige omgeving van Gaast. En om 12.30 uur
start het voetbaltoernooi: “de Battle om de
Tsjettel”. Waarna om 17.00 uur de BBQ wordt
aangestoken. Disco Silver zorgt voor de
muzikale omlijsting. Tot besluit is er de mogelijkheid om vanaf 21:00 uur naar de finale van het
WK voetbal te kijken in de tent met groot scherm!

De Merke Feestquiz, laatste
kans om je op te geven!
Zoals wellicht bekend is bij de lezers van de
Makkumer Belboei en de Makkumer Merke
facebook pagina organiseren wij dit jaar voor het
eerst ‘De Merke Feestquiz’ op de startavond
van de Makkumer Merke. Deze quiz bevat leuke
vragenrondes, een bier(fris)ronde, een muziekronde en fotorondes!
De Makkumer Merke staat overdag in het teken
van kaatsen, waar de kaatsers strijden om de
winst en daarmee die alom bekende krans.
Wij willen de vrijdagavond van de Makkumer
Merke iedereen de kans geven om deze krans
om de nek te krijgen! En naast deze fantastisch
mooie kransen mogen we nog een prijs weggeven aan de 1e prijswinnaars, namelijk….....
Een skybox VIP arrangement in de skybox van
Amstel bij een wedstrijd van SC Heerenveen!
We hebben nog maar een aantal plekjes vrij op
de lijst, dus wil je meedoen geef je dan snel op!
Wil jij meedoen aan de Merke Feestquiz?
Geef jou team van 4/5 personen onder vermelding
van jullie teamnaam op via:
feestquizmerke@hotmail.com!
Wanneer: vrijdagavond 18 juli 2014.
Aanvang: 18.45u in de feesttent op het kaatsveld
te Makkum
Inleg:  10,00 per team
Na afloop: Muziek van Jelle B!
Maximaal 30 teams, VOL = VOL.
Like ons op facebook
(facebook.com/makkumermerke)
en blijf op de hoogte!
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

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

TE KOOP
Box met lade, incl. 2 box kleden ziet er zeer
goed uit. 35 euro. Ouderwets kinderledikantje,
met neerklapbare zijkant incl. matras. 35 euro.
tel 0515-579346.
Encyclopedie Spectrum 26 delen  35,00
Opvouwbaar campingbedje met matras 20,00,
Ouderwetse typmachine  10,00, Tas vol orgelmuziek boeken  20,00, Singles en Lp’s  10,00,
tel. 0515-231705
VERLOREN
Een ELMO knuffel van ongeveer 25 cm groot,
ergens tussen It String en It Ferset.
Tel. 0612557487.
GEVONDEN
Zurich, It Leech: Half-om-half zwart-witte kat.
Witte snoet, bef, voor- en onderkant inclusief
de poten. Wat witte lijntjes in zwart rugdek.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

K.V. Makkum organiseert
12e Nota’s schildersbedr. partij
Makkum - Zondag 13 juli a.s. zal deze laatste
ledenpartij vóór de Makkumer Merke plaatsvinden. Hiernaast vindt u meer informatie over
de Merke. De partij is voor Heren en Dames en
ook alle jeugdleden kunnen weer meekaatsen,
dus welpen, pupillen en schooljeugd: Doe mee!
De prijzen bestaan uit eretekens en waardebonnen en de kransen worden aangeboden
door: Gerritsma Interieurbetimmering.
Voor alle categorieën begint het om 11.00 uur.
Loting jeugd: zaterdag 12 juli om 19.00 uur.
Loting Heren / Dames: zaterdag om 20.00 uur.
Opgeven voor de partij kan t/m zaterdag
19.00 uur in de kantine of via tel. 06 51071052.
Het Bestuur.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl

De bewoners van Avondrust werden Zaterdag 5 Juli verwent met een visje wat gebakken werd
door zingende leden van het Viskhok.

De 122e MAKKUMER MERKE barst weer los!! SIMMER 2014

Volgende week vrijdag begint de Makkumer
Merke. Alle voorbereidingen hiervoor zijn in
volle gang. De prachtige feesttent is dan
opgebouwd op ”Keatslân De Seize” aan de
Klipperstraat en in ”De Zwaan” zullen op
woensdagavond 16 juli de lotingen plaatsvinden voor enkele belangrijke off. K.N.K.B.
kaatspartijen.
Vrijdag 18 juli om 19.00 uur is er de Openingsavond van de Makkumer Merke. Dit jaar organiseren we de Makkumer Merke Feestquiz.
Vanaf 21.30 uur is er het Kaatsbal met
”JELLE B.”
Zaterdag 19 juli organiseren we zowel de
Rabobank Heren Hoofdklasse V.F. Partij
als de Gros Financiële Partners Dames
Hoofdklasse V.F. Partij. Beide wedstrijden
beginnen om 11.00 uur. Keurmeesterskorps
”Yn ‘e Bocht” en Dames-Keurmeesterskorps
”Sit gjin Kwea Yn” zullen alles in goede banen
leiden. De entree op deze ‘super zaterdag’
is GRATIS! Het Harmonieorkest Halleluja zorgt
voor de muzikale omlijsting en ’s middags is
er Keurmeestersmatinee met ”DJ CEES”.
’s Avonds is er het ”APRÈS SKI FEEST” met
”DJ MAURICE” tot 02.00 uur. Als je vóór
22.00 uur in de tent bent, betaal je GEEN
entree!
Zondag 20 juli is er de Café-Rest. “De
Zwaan” Partij een Jongenskaatswedstrijd
voor afdelingsparturen, oftewel de Zilveren
Zwaan Partij. Een van de weinige partijen
waarin wordt gestreden om gouden klokjes!
Deze partij begint om 10.00 uur. Voor Jongens
d.e.l. en de verliezers Afdeling is er de
Groothandel Bergsma Partij. ‘s Middags is

er muziek in de feesttent met ”FOLKERT
HANS TOLSMA”, de trompetter van Lays.
Als afsluiter een Reünieoptreden van ”ARIE
& ARJEN”. ”COWBOY JOHNNY” is ook van
de partij.
Maandag 21 juli hebben we de Kaatswedstrijd voor Heren 1e Klas d.e.l., de 23e Douwe
Blanksma Partij. Zoals vanouds doen hier
ook weer vele Makkumers aan mee. De partij
begint om 11.00 uur. ’s Ochtends om 11.00
uur is de reünie voor leden, oud-leden en
sympathisanten van de K.V. Makkum en ’s
middags is er wederom stemmingsmuziek,
traditioneel met de band ”BUTTERFLY”.
In de feesttent zal, als vanouds, om 14.00 uur
de loting plaatsvinden voor de Grote Merke
Ledenpartij.
Dinsdag 22 juli wordt de Grote Merke Ledenpartij gehouden in 11 klassen. ’s Ochtends
om 9.00 uur gaan de eerste parturen los.
Vandaag zal er worden gestreden om de
hoogste eer en een plaats in de koets! ’s
Middags is er stemmingsmuziek in de tent
en ’s avonds direct na de prijsuitreiking vindt
de traditionele ere-rijtoer door Makkum
plaats met alle prijswinnaars en Harmonieorkest Halleluja. Aansluitend is het eindfeest
met ”DAK ERAF !!”.
Tijdens de Merkedagen is er een Lunapark
opgesteld op het Plein en de Markt.
Tevens is er op het kaatsveld een zweef/
draaimolen opgesteld.
Alle informatie, uitslagen en foto’s zijn te zien
op www.kv-makkum.nl en op Facebook

