
vriend van de belboei
Steun de Makkumer Belboei en wordt ook Vriend van de Belboei. 
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of via belboei@makkum.nl. Zie pagina 5 voor meer info.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Middelgronden 48

Vraagprijs 
€ 295.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

M a k k u m e r  B e l b o e i
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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1554 - 6 augustus 2014

Makkumer broodjeszaak opent zondag haar deuren  
 door Sjirk Wijbenga

Makkum is binnenkort een broodjeszaak rijker. 
Sjoerdtje Miedema en Willy van der Velde 
openen aanstaande zondag de deuren van 
hun nieuwe bedrijf op de Markt. De beide 
ondernemers willen de naam van het pand 
nog niet prijsgeven. Dat blijft nog even een 
verrassing. De dames lopen al geruime tijd 
met de ambitieuze plannen rond om een eigen 
bedrijf te starten. Sjoerdtje heeft in diverse 
horeca gelegenheden gewerkt en kent vele 
ins en outs van het vak. Zij is nu nog parttime 
werkzaam bij Bergsma in Franeker. Willy heeft 
nog een parttime baan als dierenassistente 
in Joure. Willy: “Doe’t ik ús heit en mem oer 
de plannen fertelde seagen hja der wol wat 
nuver fan op. Mar se binne der no al oan went”. 

De voorbereidingen van het nieuwe bedrijf 
zijn intensief geweest. Praten met ander 
ondernemers in de omgeving van Makkum 
leverde veel informatie en inspiratie op. “Een 
goed ondernemingsplan is essentieel”, merkt 
Sjoerdtje op. “Zonder dat is geld lenen bijna 
onmogelijk. Met een ondernemingsplan maak 
je de ideeën concreet en laat je zien dat er over 
elk aspect van het bedrijf goed is nagedacht”. 
Al dagenlang wordt er druk geklust in het 
voormalig pand van Gerrie’s Hobby Húske. 
Bij de herinrichting van het pand kregen 

Sjoerdtje en Willy veel ondersteuning van 
Bouw- en Timmerbedrijf Miedema en Schilder- 
en Afwerkingsbedrijf Smink. Tot ’s avonds 
laat werd er de laatste weken hard geklust. 
“In eerste instantie willen we het kleinschalig 
houden”, zegt Sjoerdtje. Zowel Sjoerdtje als 
Willy beschikt over de nodige inventiviteit en 
creativiteit. Het etablissement is smaakvol en 
modern ingericht en ademt een gemoedelijk 
sfeer. Een combinatie van authentieke mate-
rialen en moderne elementen zorgen voor 
een strakke, hedendaagse uitstraling. Achter 
het pand is nog ruimte voor het inrichten van 
een terras. De klant krijgt de keuze uit een 
heerlijk assortiment exclusieve broodjes om 
te genieten tijdens de lunch of als tussen-
doortje.

Naast de horeca wordt er door Willy meubels 
pimpen aangeboden. Achter in het werk-
schuurtje worden oude meubels of afdanker-
tjes omgetoverd in ware pronkstukken. In het 
pand is eveneens ruimte ingericht voor 
Kokofun, een kledingcollectie voor de hippe 
en trendy vrouw. Aanstaande zondag van 
10.00 uur tot 14.00 uur bent u van harte wel-
kom in de nieuwe Makkumer broodjeszaak. 
Een hapje en een drankje staan voor u klaar 
en er worden 3 kadobonnen verloot.

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

Weekspecial
Mixed grill

(Saté, spare ribs en entrecote)
met friet, salade 

en groente € 18,50
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Willy en Sjoerdtje in hun nieuw te openen pand.
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Familieberichten
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
9-10 augustus:
Van Asperentandheelkunde - Praktijk 0515-572353
16-17 augustus:
DentWork Tandartsen – Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

Info

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

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

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

Redactieleden:
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.

Wat gaf je veel,
wat nam je weinig....

Na een  jd van afnemende gezondheid is toch nog 
plotseling van ons heengegaan, ús leave mem, 
beppe en oerbeppe
 

Elizabeth Smink-Ploegstra
* Makkum, 15 april 1922     Makkum, 25 juli 2014

Sinds 15 juli 2007 weduwe van Ype Smink.

 Piaam: Jochum en Doutzen

 Makkum: Fonger en Riemie

 Makkum: Reinie in liefdevolle herinnering

 Makkum: Siebren en Reinskje

  beppe-en oerbeppesizzers

De begrafenis hee   31 juli jl. plaatsgevonden.

Corresponden  eadres: Buren 3, 8756 JP Piaam.

Verdrietig zijn wij, dat wij afscheid moeten 
nemen van
 

Johannes Draaijer
maar we zijn dankbaar voor de vele jaren 
van vriendschap.

We wensen Lenie, de kinderen en klein-
kinderen veel kracht in deze moeilijke tijd.

 An en Andre van Schaick

Wij zijn bedroefd na het overlijden van onze 
goede en meelevende buurtgenoot

Johannes Draaijer
Wij wensen de familie veel sterkte

De gezamenlijke buren van de Botterstraat

Makkum, 26 juli 2014

Helaas hebben wij afscheid genomen van 
een zeer gewaardeerd en actief lid van 
onze vereniging.

Johannes Draajier
Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Tennis Vereniging Makkum

Als een vlinder naar het licht
ben je ons vooruit gevlogen
onbereikbaar ver
en toch zo heel dichtbij.

dag lieve Mette
5-8-2013              5-8-2014

Bonne, Jantina 
en Björn Sietzema 

Nij libben yn ús earms,
sa tear en o sa unyk.
Op ’e nij ferwûndere,

wat fiele wy ús ryk.
It libben is moai,
mar ek kwetsber

 sûnt it begjin.
Wy sille der foar dy wêze,

wolkom yn ús gesin.

Tankber en o sa wiis binne wy 
mei de berte fan ús jonkje en broerke

Jenthe Willem
Berne op 2 augustus 2014 om 11.24 oere

Weacht 4095 gram en is 50 sm lang

Broerke fan Arjo, Jannah en Jelmar
Soan fan Klaasjan en Petricia Veslinga-Strikwerda

Leerlooiersstraat 30 / 8754 EE / Makkum
T 0515233359       

Wolle jim in slokje helje? Nim de tillefoan en belje.
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Makkum - Op 20 augustus vertrekt Jeltje Schilstra 
voor een jaar naar een gastgezin in Minneapolis, 
Minnesota. Ze gaat daar een jaar lessen volgen 
in de 11th grade van een highschool (school 
voor voortgezet onderwijs). Ruim een jaar is 
Jeltje samen met haar ouders met de voor-
bereidingen bezig geweest. Jeltje gaat met 
de organisatie Travel Active en vliegt op 20 
augustus naar New York. In een klein groepje 
gaat ze eerst drie dagen New York verkennen. 
Daarna vliegt ze door naar haar gastgezin.

Voor Travel Active heeft Jeltje het afgelopen jaar 
een beschrijving van zichzelf gemaakt, compleet 
met foto’s. De organisatie koppelt de studenten 
aan de gastgezinnen. Toen gastmoeder Annet 
Faux het profiel van Jeltje Schilstra doorlas sprak 
haar dat meteen aan. “Net of ik jou hoor praten”, 
zei haar man toen ze het voorlas. Annet en Jeltje 
hebben veel gemeenschappelijke hobby’s. 
Inmiddels heeft het gastgezin zich door middel 
van mailtjes en filmpjes uitgebreid aan de 
Schilstra’s voorgesteld. Jeltje komt terecht bij 
een gezin waarvan de 38-jarige vader software 
ontwikkeld en de 37-jarige moeder accountant 
is. Ze hebben twee jonge kinderen van 7 en 2 
jaar en twee katten. “Het zijn leuke enthousiaste 
mensen”, zegt de moeder van Jeltje. “Annet 
Faux vroeg me om Nederlandse recepten op 
te sturen en ze is al op de highschool geweest 
om zaken voor Jeltje te regelen”. Wanneer Jeltje 
aankomt gaat ze eerst met het gezin kamperen. 
Het is dan Labour Day, een lang weekend 
waarin de Amerikanen traditioneel hun familie 
bezoeken. Jeltje bezoekt met haar gastgezin 
hun familie in Iowa.

Jeltje koos voor Amerika, het land van de 
onbegrensde mogelijkheden. Via Travel Active 
heeft zij zich met haar ouders grondig voor-
bereid. Er komt heel wat bij kijken: een visum, 
vaccinaties. Er is een heus handboek vol 
informatie! Veel zaken zijn anders: met de 
schoolbus naar school, geen boterhammen 
mee maar tussen de middag op school eten, 
strengere regels en geen “onderhandelcultuur” 
zoals in Nederland. Jeltje gaat 15 vakken volgen 
waaronder koken, fotografie en “criminal jus-
tice”. Sporten is belangrijk en wordt vanuit 
school geregeld. Iedereen volgt een pakket 
losse lessen (je zit niet in een vaste klas) en 
voor het leggen van contacten zijn de na-
schoolse activiteiten erg belangrijk. In Amerika 
wordt het sociale leven veel meer vanuit de 
school en vanuit de kerk georganiseerd. 
Zaterdag wordt doorgaans aan sporttoer-
nooien besteed en de zondag is voor de kerk 
en familiebezoek. Ook liefdadigheid hoort daar-
bij. Jeltje is door haar gastmoeder al ingedeeld 
bij een groep die voedselpakketten klaarmaakt 
en op school al opgegeven voor volleybal.

Alles is prima voorbereid. Het afscheidsfeestje 
voor familie en vrienden staat inmiddels ook 
gepland en natuurlijk het vertrek op 20 augustus. 
”Het is spannend, maar vooral een kans die ik 
wil grijpen”, zegt Jeltje. ”We sille earst wol wenne 
moatte oan it “lege nest” zegt mem, “mar we 
binne sa grutsk op har dat se dit docht!”, vult heit 
aan. Op 4 juni 2015 stappen ook vader en 
moeder Schilstra voor het eerst van hun leven 
op het vliegtuig. Dan halen ze Jeltje op en combi-
neren dat met een bezoek aan familie in Michigan.

Jeltje Schilstra gaat een jaar naar Minneapolis Door Judith van Lavieren

Makkum - Koninklijke Tichelaar in Makkum 
levert porseleinen tegels voor de vloer van 
een nieuwe binnenplaats in het Victoria & 
Albert Museum in Londen. Ook de tegels voor 
het dak worden door het Makkumer bedrijf 
geleverd. Tichelaar kreeg de opdracht van het 
gerenommeerde architectenbureau AL_A in 
Londen. Dit bureau neemt de transformatie 
van het Victoria & Albert Museum voor haar 
rekening. Een operatie die al tien jaar gaande 
is. Het aanleggen van de binnenplaats en 
bouw van het café maken er onderdeel van 
uit. De klus is voor Koninklijke Tichelaar niet 
uniek. Eerder betegelde het bedrijf de gevel 

van het ‘Museum of Arts and Design’ in New 
York. Sinds het sluiten van de winkel aan de 
Turfmarkt spitst Koninklijke Tichelaar zich 
steeds meer toe op tegels, stenen en moder-
ne kunst. De fabricage van deze tichelwerken 
vindt met name plaats aan het ‘panwerk’ gele-
gen aan de rondweg Oost aan de Kalkovens 
te Makkum. In deze fabriek werden voorheen 
enkel de dakpannen geglazuurd en afgebak-
ken en de rietvorsten gemaakt. Eind jaren ’90 
kwamen daar geglazuurde stenen bij en 
inmiddels zijn de meeste medewerkers van 
Tichelaar Makkum dagelijks hier te vinden.
(bron Bolswarder Nieuwsblad)

Tichelaar levert tegels voor museum in Londen
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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                  

Agenda
Donderdag 7 augustus:
Echtenerbrug – I.F.K.S. Skûtsjesilen, A Klasse 
Aanvang: 14.10 uur

Makkum – Avondrust, Kegelen 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 8 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Lemmer – I.F.K.S. Skûtsjesilen, A Klasse 
Aanvang: 14.10 uur

Makkum – Centrum, Braderie 
van 15.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 9 augustus: 
Makkum - De Van Doniakerk in Makkum en de 
Kerk in Piaam doen mee met Tsjerkepaad. De 
kerken zijn open tussen 13.30 uur en 17.00 uur. 

Makkum – Strand, Aadje piraatje
Schatten bewaar je in een schatkist. Kom jij 
je eigen schatkist maken? Vanaf 4 jaar. In de 
Strandbibliotheek. Aanvang 13.30 uur. 
Meedoen kost  2,50.

Lemmer – I.F.K.S. Skûtsjesilen, A Klasse
Aanvang: 14.10 uur

Zondag 10 augustus:
Makkum – Kaatsveld De Seize, Ouder/kind
partij en Pearkekeatsen voor de jeugd.
aanvang: 11.00 uur

Makkum – Markt, 
van 10.00 uur tot 14.00 uur bent u van harte 
welkom in de nieuwe Broodjeszaak

Maandag 11 augustus:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 12 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 13 augustus:
Makkum – Strand, Vuurvliegjes en tovervisjes
Kom een lichtje maken! Vanaf 6 jaar. 
In de strandbibliotheek. Aanvang 13.30 uur.

Woensdag 13 augustus:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen,  aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
 
Makkum – Avondrust, Strandbieb bij zons-
ondergang. Kom luisteren naar het  grappige 
/griezelige verhaal. Vanaf 6 jaar bij de 
Strandbibliotheek. Aanvang 21.00 uur.
 
Donderdag 14 augustus:
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 15 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Centrum, Braderie 
van 15.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 16 augustus:
Makkum – Strand, Spelletjescircuit 
We zetten een spelletjescircuit uit. Ben jij snel, 
slim of behendig? Pret verzekerd! Vanaf 6 jaar. 
Bij de Strandbibliotheek. Aanvang 13.30 uur.
 
Zondag 17 augustus:
Makkum – Kaatsveld De Seize, Eetcafé Skipper 
partij aanvang: 11.00 uur

Maandag 18 augustus:
Makkum – Avondrust, Zingen 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 19 augustus:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 20 augustus:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, aanvang: 10.15 uur 
in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Verhalenmiddag 
over ondergoed van vroeger, door Hennie de 
Jong, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Makkum – Strand, Elmo en de Zeehond
Kom luisteren en knutsel een mooie boot.
Vanaf 4 jaar. In de Strandbibliotheek. 
Aanvang 13.30 uur

Oudehaske - Een 38-jarige automobilist uit 
Makkum is zondagavond rond 20.30 uur op de 
A7 met zijn busje van de afrit gereden en in de 
sloot terecht gekomen. Hij reed vermoedelijk 
met een te hoge snelheid over de uitvoeg-
strook en verloor de controle over het stuur. 

De bestuurder is door de brandweer uit het 

voertuig gehaald. Een toevallig passerende 
arts verleende eerste hulp en droeg het uitein-
delijk over aan ambulanceverpleegkundigen. 
De man was agressief en is per ambulance 
naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hem een 
bloedproef afgenomen. De bestuurder had 
teveel gedronken. Zijn rijbewijs is ingenomen.
(bron Bolswarder Nieuwsblad)

Makkumer op A7 met bestelbus in sloot



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

café - restaurant 

”Beaufort”
LIVE MUZIEK!

Zaterdag 9 augustus

MASHED POTATO
gratis entree / aanvang: 22.00 uur

Zaterdag 16 augustus

THE BLUESBUSTERS
with special guest 

Richard Koster
gratis entree / aanvang: 22.00 uur

In de piramide op de Holle Poarte
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vriend van de belboei

Vrijdagavond 8 augustus vindt u in het centrum 
van Makkum wederom de zomerbraderie. Een 
compacte markt met kramen verdeeld over de 
Kerkstraat, de Markt en het Plein. Met een divers 
aanbod van koopwaar, muziek en vermaak; 
vooral een aardig uitje voor de toerist én de 
Makkumer. Als u aanstaande vrijdagmiddag/
avond een loopje maakt over de braderie treft 
u bij de kraam van Kapsalon Nynke (Kerkstraat) 
de kraam van de Makkumer Belboei aan. 

Uit eerdere stukken in deze krant heeft u 
kunnen lezen dat het niet goed gaat met de 
Belboei. Inmiddels werkt de Ondernemers-
vereniging Makkum (OVM) plannen uit om 
meer adverteerders te genereren om zo voor 
deze krant een gezonde toekomst te creëren. 
Dat is een actie van de lange adem. Om de 
ademnood bij deze krant wat te verminderen, 
kunt u als particulier ook meehelpen. Vrijdag-
avond vindt u aan deze kraam antwoord op al 

uw vragen over deze krant. 
U kunt uw zorgen over het 
voortbestaan van de krant delen met de 
redactie. Daarnaast kunt u bij hen alle vragen 
over de krant en vooral ook uw ideeën over 
de toekomst van de krant kwijt. Bovendien 
proberen de OVM en de redactieleden zoveel 
mogelijk Vrienden van de Makkumer Belboei 
te werven tijdens deze avond. Zij geven u graag 
mee wat het voor u betekent als u ‘Vriend’ 
wordt. Uitleg over de wijze van bijdrage, de 
manier waarop en hoe vaak per jaar, kunt u bij 
de kraam inwinnen. Als u ervoor kiest om deze 
avond vriend te worden, staat daar ook wat 
tegenover: een tas vol met producten van de 
lokale ondernemers. Kortom, komt allen naar het 
gezellige centrum van Makkum en bezoek de 
braderie met al haar aanbiedingen en vermaak. 
Wij staan u graag te woord. Oan’t freed!

Werkgroep en Redactie Makkum Belboei 

Belboei actie op Zomerbraderie

Heeft u uw bijdrage voor het 3e kwartaal al 
overgemaakt? Doneer minimaal 7,50 op 
IBAN rekening NL 37 RABO 0340 6544 65 
ten name van Makkumer Belboei. 

Vergeet ook niet uw gegevens achter te laten 
bij Kapsalon Nynke, Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of belboei@makkum.nl om zo te kunnen 
profiteren van leuke acties die er speciaal zijn 
voor vrienden van de Belboei.

Kwartaalbijdrage Vriend van de Belboei

Donderdag 14 augustus organiseert IVN Súd-
westhoeke een workshop papier scheppen. 
Tijd: 10.00 – 14.00 uur. Plaats: Exmorra, Van 
der Weystraat 37 A. Graag zelf een lunchpak-
ket meenemen. Kosten:  10,- voor leden IVN, 
 15,- voor niet-leden. Bij voldoende belang-
stelling wordt de workshop herhaald op dinsdag 
19 augustus. Informatie en opgave bij de docent: 
Betty Schellevis-Guldemeester, telefoon 0515 
580581, e-mail betty.guldemeester@home.nl 

Zelf papier maken is een boeiende bezigheid. 
Dag in dag uit gaat er veel papier door onze 
handen: kranten, brieven, pakpapier, folders, 
keukenrol, wc papier…. Neem  in gedachten 
de dag maar eens door! Op enkele plaatsen 
in Nederland staat nog een werkende papier-
molen. Rond 1600 waren een paar honderd 

van dergelijke molens in bedrijf. Papier werd 
gemaakt van vodden: linnen of katoen. Nog 
steeds wordt door kunstenaars handgeschept 
papier gewaardeerd en gebruikt. Ook in de 
hobbysfeer is geschept papier aantrekkelijk 
én op kleine schaal eenvoudig te maken. 

In de workshop gebruiken we oud papier (her-
gebruik) en voegen daar o.a. grassen en ander 
natuurlijk materiaal aan toe. De papierpulp wordt 
in een A4-raam geschept, maar er zijn ook 
ideeën om ruimtelijke vormen te maken. Terwijl 
de zelfgeschepte vellen drogen maken we 
toepassingen met al eerder door de docent 
geschepte vellen. Veel ideeën en materiaal is 
voorhanden! Met een beetje inspanning 
begint u na de workshop thuis uw eigen 
papierfabriekje!

Workshop papier scheppen

Cornwerd- Afgelopen week is er door NT2 
docent Rina Horjus uit Makkum een excursie 
georganiseerd voor een enthousiaste groep 
Nieuwe Nederlanders (Vluchtelingenwerk Noord 
Nederland uit Sneek). De prachtige Polder-
molen in Cornwerd werd bezichtigd. Mede door 
het mooie weer is er genoten van dit bezoek 
aan de molen. Met dank aan de molenaars 
Martin de Jong en John Hutchinson, die ons 
de werking ervan hebben uitgelegd.  Het was erg 

leuk om deze prachtige molen, staande in het 
typische Friese landschap, te bekijken. De 
instructieve dag werd vervolgd met een 
bezoek aan het monument op de Afsluitdijk en 
afgesloten op het strand van Makkum. Het 
was een leerzame dag, waarvan de cursisten 
en begeleiders zichtbaar hebben genoten. 
Een welkome onderbreking met waardevolle, 
interessante informatie voor de inburgering-
cursisten.

International bezoek aan Cornwerdermolen
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Kerkdiensten

Wist u dat...

Zondag 10 augustus
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.C. Officier

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J. W. de Vries

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A.W. Riepma

Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. E van Halsema

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J van der Ploeg

Makkum - Piramide Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. D. Tamminga
m.m.v. Klaas en Hennie Bakker
Organist: Dhr. J. Adema

Zondag 17 augustus
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. T Pikker

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Beintema

Exmorra/Allingawier - Tentdienst 14.00 uur 
Spreker: Klaas van Denderen medisch wonder. 
m.m.v. SAMAR: zanggroep te Makkum. 

Pingjum – Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Witmarsum – Aylvastate, 14.30 uur
Voorganger: Da. T Hibma

Makkum - Piramide Holle Poarte, 9.30 uur
Ds. Mevr. G. Rol
m.m.v. Ruach  Zang
Organist: Dhr. J. Adema

"Nei 't Sin", een kleinschalige geregistreerde 
kinderopvang is tot ongeveer 5 kinderen. 

Nieuwsgierig? 
Bel mij, Marie Dijkstra op 0515-232949 of mai 
naar neitsin@hotmail.com

Winnaars Makkumer Merke ledenpartij 2014
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Op 7 Augustus tussen 13.00 en 14.00 wordt 
het nieuwste kunstwerk van Jack Breed vauit 
Friesland over de Afsluitdijk naar NoordHolland 
vervoerd. De international exposerende kun-
stenares Jack Breed, met Makkum als haar 
uitvalsbasis, die de kunstwereld al vele malen 
versteld heeft doen staan door haar opvallende 
monumentale projecten, installaties en andere 
creaties heeft het afgelopen half jaar hard 
gewerkt aan een Anomalie Energie Prieel. Door 
de Stichting de Wielenmakers is zij gevraagd 
om een kunstwerk te maken met daarin de 
relatie met de eerste monniken die in Egmond 
aan wal kwamen en een grote invloed kregen 
op onze beschaving. Zij heeft dit opgepakt en 

heeft in een grote scheepsloods te Bakhuizen 
aan de uitvoering van dit project gewerkt. 
Het resultaat is een kunstwerk waarin twee 
slangen spiraalsgewijs om elkaar heen omhoog 
cirkelen Dit gevaarte is 3.50m hoog, 3m breed 
en weegt zo'n 4,5 ton. 

Dit monument zal nu op een dieplader naar 
Egmond Binnen worden gereden, waar het in 
een heemtuin komt te staan langs het Monniken-
pad. Een wandelroute die de invloed van de 
monniken op het landschap rond Egmond 
toont. (Vanuit de abdij van Egmond is het schrift 
in Nederland geïntroduceerd, in het scriptorium 
vertaalden en herschreven de monniken de 
bijbel waarin ze overigens het vrouwelijk deel 
van God weglieten en tekenden de geschiedenis 
op vanaf hun komst naar deze contreien, 
maar dat terzijde. De Friezen komen ook al 
niet in het geschiedenis-verhaal voor terwijl zij 
het waren die hier woonden toen de monniken 
aankwamen. Dit wordt nu rechtgezet.) Op 13 
augustus zal dit beeld worden onthuld en 
vanaf dan te zien zijn op de Adelbertusweg 38 
te Egmond Binnen.

Programma 7 augustus 
Vanaf 10.00 uur wordt het kunstwerk uit de 
loods gemanoevreerd met een verrijker, (de 
loods bevind zich aan de: De burde 4 te 
Bakhuizen, op industrieterrein “de Burde”. 
Om 12.00 arriveert hier de dieplader en wordt 
het kunstwerk hierop getakeld. Tussen 13.00 
en 14.00 passeren we de Afsluitdijk. Tussen 
15.00 en 16.00 wordt het beeld op zijn plek in 
Egmond geinstalleerd.

U bent van harte bij deze krachttoer uitgenodigd 
om hier kennis van te nemen en natuurlijk ook 
om foto's van dit spectaculaire gebeuren te 
komen maken.

Jack Breed en haar laatste creatie

eigen fotoeigen foto

Zwem4daagse 
van 11 t/m 15 augustus 
in Mounewetter
In de week van 11 t/m 15 augustus wordt in 
Waterpark Mounewetter de zwem4daagse ge-
houden. We hopen op een zonnige en gezel-
lige week en rekenen op vele enthousiaste 
deelnemers. De kosten bedragen voor abon-
nementhouders  4,-- en voor niet-abonnement-
houders  6,--. Voor kinderen zonder diploma 
is er een aqualoop met allerlei leuke spelletjes 
en na afloop krijgt iedereen een kleinigheidje. 
De kosten hiervan bedragen  2,--. 

Op maandagavond 11 augustus wordt om 
19.00 uur de zwemvierdaagse feestelijk geopend 
door muziekvereniging Nij Libben uit Witmarsum. 
Op deze avond kun je lekkere poffertjes eten 
en de opbrengst hiervan gaat dit jaar naar 
Spieren voor Spieren.

Op dinsdag 12 augustus kun je van 14.00 tot 
16.00 uur meedoen aan een instuif spelmiddag 
voor alle leeftijden. Vanaf 19.00 uur begint dan 
de 2e avond van de zwem4daagse. Rond 
19.30 uur is er een demonstratie kanovaren. 
Iedereen mag hieraan meedoen. Ook is er 
deze avond een aardbeienverkoop voor de 
actie Spieren voor Spieren. 

Op woensdag 13 augustus kun je vanaf 14.00 
uur je creatief uitleven bij het straattekenen en 
wordt er gezamenlijk een schilderij gemaakt. 
Ook is er deze middag aerobics in het water. 
’s Avonds kan er weer gezwommen worden 
en is er een demonstratie reddingzwemmen. 
Daarna kun je meedoen met fitness in het 
water. 

Donderdag 14 augustus om 14.00 uur is de 
wedstrijd: Wie maakt de hoogste bom? Om 
19.00 uur kan er voor de 4e keer gezwommen 
worden en kunnen de medailles alvast afge-
haald worden. ‘s Avonds gaat het spijkerbroek-
hangen van start. 

Vrijdag 15 augustus is de inhaalavond van de 
zwem4daagse met als afsluiter om 20.30 uur 
zwemmen op discomuziek met DJ Huisman 
uit Bolsward. 

Zoals je ziet de hele week leuke aktiviteiten in 
het spetterende Mounewetter. Voorkom een 
lange wachtrij en geef je daarom nu alvast op 
voor de zwem4daagse bij de kassa van het 
zwembad! Voor nadere informatie bel met 
tel.nr. 0517-531704 of kijk op onze website 
www.zwembadmounewetter.com. 

Vrijdag 1 augustus jl. werd bekend dat zwembad 
Mounewetter in Witmarsum voor de 3e maal 
uitgeroepen werd tot beste buitenbad van 
Friesland. Badgasten konden per provincie 
hun waardering uitspreken over hun favoriete 
openluchtzwembad. De bezoekers werd 
gevraagd naar prijs/kwaliteit, sfeer, klantvrien-
delijkheid en hygiëne. Als de zwembaden 
meer dan 200 stemmen kregen ontvangen zij 
een benchmarkrapport met beoordelingen en 
verbeterpunten. Mounewetter kreeg 314 stem-
men. De Award Uitreiking van de Zwembad 
van het Jaar Verkiezing vindt plaats op 1 
december a.s. in Kasteel de Hooge Vuursche 

in Baarn. Een toplocatie voor een feestelijk 
evenement, waar de winnaars van de verkie-
zing hun welverdiende Award in ontvangst 
mogen nemen. Ook worden dan de prijzen 
uitgereikt aan de winnaars van de binnen- en 
combibaden. Net als in voorgaande jaren is 
ook bij deze editie Kika maatschappelijk part-
ner van de verkiezing. Met het stemmen wordt 
geld ingezameld voor dit goede doel en bij de 
Award Uitreiking wordt er een mooie cheque 
uitgedeeld. Andere partners van de verkiezing 
zijn onder meer Diversey en 
OndernemersUnited. De verkiezing wordt 
georganiseerd door Vote Company.

Mounewetter voor de 3e keer beste buitenbad van Friesland

ZERRES
Laatste zomerbroeken
verschillende lengtes

50% koring

eigen fotoeigen foto
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Kinderen springen 
voor kinderen
Spring je lekker in Lollum 

Bent u op zoek naar een leuke activiteit in 
ZW-Friesland, waar u onbekommerd met uw 
kinderen [groot en klein] naar toe kunt gaan?
Dan is dit uw kans: Groot springkussenfeest 
met tientallen soorten springkussens, water-
glijbaan, klimtoren en vele andere, spannen-
de, attracties. Voor de volwassenen zijn er 
diverse kraampjes en een terras waar u zich 
heerlijk kunt ontspannen. 

Waar?    
In Lollum op het sport/kaatsveld, 
Schoolbuurt 8, bij het Dorpshuis.
Wanneer? 
Zaterdag 16 augustus van s’ochtends 10 
tot ’s avonds 20 uur.
Parkeermogelijkheid aanwezig.
Toegang 5,- euro per persoon voor kinderen. 
Volwassenen 2,- euro per persoon.

De opbrengst van deze dag is bestemd voor 
het ‘Ineke Alberda Scholenproject’ in Tanzania. 
De Stichting ProTanZ heeft in het armste ge-
deelte vanTanzania, in het plaatsje Kilangala in 
samenwerking met de plaatselijke bevolking 
en de Regionale Overheid een schitterende 
kleuterschool ontwikkeld en is nu bezig met 
het voltooien van een Lagere School annex 
huizen en speelvelden. Het scholenproject is 
voortgekomen uit de kleuterklas die Ineke 
Alberda in 2006 begon en na haar dood werd 
voortgezet en uitgebouwd door de plaatselijke 
bevolking en de Stichting ProTanZ.

Tot nu toe zijn er van de Ineke Alberda lagere 
school al vijf lokalen gerealiseerd, twee huizen, 
een keuken, en zijn 2 nieuwe lokalen 2 huizen 
en een sportveld onder constructie. De bouw 
gebeurt helemaal door de plaatselijke Vak-
opleiding. Sinds 2013 wordt het project geëx-
ploiteerd door de overheid. ProTanz financiert 
de bouw. Een geweldig project! 

Spring je lekker in Lollum en het is nog voor 
een goed doel ook! -waar een klein dorp groot 
in kan zijn- [Zaterdag 16 augustus s’ochtends 
10 uur tot ’s avonds 20 uur, Schoolbuurt 8, 
achter het Dorpshuis, 8823SP Lollum ]

eigen fotoeigen foto

vriend van de belboei

Steun de Makkumer Belboei 
en wordt ook 

Vriend van de Belboei 

Schrijf u in bij Kapsalon Nynke, 
Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft 
of via belboei@makkum.nl. 

Zie pagina 5 voor meer informatie
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Vanwege al die honderden mensen die naar beneden zijn geschoten, 
op weg naar werk (Aids congres), naar familie en op vakantie. Van de 
bijna 300 slachtoffers zijn er 80 jonge mensen onder 20 jaar. Opa's en 
oma's vinden zichzelf zonder kinderen en/of kleinkinderen. Moeders 
moeten hun kinderen missen. Sportclubs zullen hun leden missen, 
schoolkinderen worden wreed geconfronteerd met het gemis van een 
schoolmaatje. Knappe koppen die Aids en HIV onderzochten en goed en 
belangrijk werk verrichtten zijn met een 100 tal in een enkele beweging 
uit ons midden gerukt. Het gaat dus niet alleen om die 300 mensen 
maar om vele vele anderen.

Bijna 200 Nederlanders kwamen uit de lucht vallen, zoals het werd 
beschreven, verbrand, verscheurd, soms onherkenbaar. Een 'Mijn eerste 
woordjes' boek lag tussen poppen, laptops, kleding, lege koffers en 
vliegtuig onderdelen. Een afgrijselijk gezicht, zelfs vanuit een grote 
afstand, vanuit mijn relatief veilig huiskamer. Anderen kwamen uit vele 
andere landen en vooral Australië en Malaysia hadden ook veel slacht-
offers te betreuren. Ons MP bleef vasthouden aan: eerst onze mensen 
naar huis, dan komt de schuldvraag en de 
actie die we zullen ondernemen. Ondanks 
alle aanwijzingen dat deze ramp niet was 
veroorzaakt door een mankement aan 
het toestel, bleef de officiële lezing in 
Nederland vasthouden aan: eerst onze 
mensen terug. Dat terugbrengen is nu in 
volle gang.

Gisteren, 23 juli 2014, een dag van natio-
nale rouw. Om 4 uur luidden de klokken 
door het hele land en even hield het 
gewone leven, met al zijn gejaag en 
gedrang, op. 40 slachtoffers kwamen 
terug, met twee toestellen: een Nederlands 
en een Australisch Luchtmacht toestel. 
Onze koning en koningin waren erbij en 
de minister president en vele hoogwaardig-
heidsbekleders uit de getroffen gebieden. 
En onze minister van buitenlandse zaken, 
Frans Timmermans, die geen doekjes om 
zijn gevoel wond. Ik heb nog nooit een 
speech (die hij hield bij de VN Veilig-
heidsraad in USA) gehoord die me zo mij 
de strot greep als die van hem. Hij sprak 
voor de nabestaanden, voor ons allemaal. 
Want het zal maar iemand zijn waarvan je 
houdt en die je niet kunt missen! Toen klonk 
de Last Post, daarna een minuut stilte en 
als slot de Last Reveille. Het laatste ont-
waken kon beginnen. Het was zeer aan-
grijpend om te zien hoe de leden van de 
luchtmacht de kisten een voor een uit de 
buiken uit die toestellen haalden en met 
alle egards naar de rouwauto's brachten 
en een groet brachten. 

Ik zit er naar te kijken met tranen in mijn hart, wat moeten de betrokkenen 
zelf gevoeld hebben? Zouden ze naar de kist willen rennen, die omarmen 
en hopen dat ze iets mogen zien, iets mogen herkennen, even aan willen 
raken? Zullen ze ooit kunnen afreizen naar die plek waar het toestel 
neerstortte? Zullen ze ooit deze ramp naar de achterkant van hun leven 
kunnen verschuiven? Ik hoop dat ze steun vinden in elkaar, in hun 
omgeving, bij buren, vrienden. Dat we nooit genoeg oor zullen hebben 
om naar hun verdriet te luisteren- hoe geabsorbeerd we ook worden 
door onze eigen levens en de toekomst die wijzelf ook moeten beleven.

Op de achtergrond hoorden we de voor ons onzichtbare nabestaanden 
van de slachtoffers. In de beheerste stille verstilde sfeer waarin we 
alleen het klapperen van de vlaggen tegen de vlaggenmasten hoorden, 
verzamelden de klanken van verdriet tot één kreet. Om daarna de 
lange rij rouwauto's van Eindhoven naar Hilversum te zien rijden. Vanuit 
de lucht zagen we die lange rij en duizenden mensen die aan de kant 
van die wegen A2 en A27 stonden, huilden en klapten, als steunbetuiging. 
Automobilisten stopten op de snelwegen en wachten tot de stoet voor-

bij was. Hoe gevaarlijk dat misschien ook was, het was hartverwarmend 
te zien. En gelukkig greep de politie niet in. Soms werden mensen 
geïnterviewd over hun reden  er te staan en het antwoord was eenduidig: 
het zal je kind, je moeder, je vader, je vriend zijn!: onschuldige slachtoffers 
van een oorlog waarmee ze niets te maken hadden.

's Avonds liepen 5000 mensen in het wit door Amsterdam en lieten 300 
witte ballonnen op, zongen hun lands liederen van rouw en droegen 
gedichten voor. In een hervormde kerk in Amersfoort zaten 900 mensen 
te luisteren naar de dominee die zei dat de kerk er voor is het onbegrij-
pelijke, het onbevattelijke, om het daar een plek te geven. Honderden 
mensen zaten buiten de kerk naar de dienst mee te luisteren via een 
groot beeldscherm. 

Vandaag was het niet minder indrukwekkend, mogelijk nog meer 
eisend van het leger, die vandaag 74 kisten met dezelfde aandacht en 
eerbetoon naar de rouwwagens moesten dragen. Wat moet er door 
deze mensen heengaan, is voor ons nauwelijks te bevatten. En morgen 

worden er weer twee toestellen verwacht. 
Weer om 4 uur. We hadden één dag van 
nationale rouw, maar eigenlijk begint die 
rouw nu pas. En de naweeën worden 
zichtbaar, nu de VN actief maatregelen 
overwegen en Nederland een politie 
korps wil sturen naar Oekraïne, omdat er 
mogelijk nog lichamen liggen en allerlei 
persoonlijke bezittingen die natuurlijk ook 
terug moesten. En de plek moet onder-
zocht worden. Om indien mogelijk, de 
juiste informatie te krijgen. Honderden 
experts popelen om daar aan het werk te 
kunnen gaan. De medewerking van de 
separatisten en Poetin lijkt een vereiste 
als het allemaal vreedzaam moet gaan.

En dat is te hopen. Niet alleen voor de na-
bestaanden maar ook voor de bewoners 
van die streek die wel een oppervlakte 
van 45 km beslaat. Ook zij willen onder-
zoek, duidelijkheid en verder met hun 
leven. Oorlogen woeden overal en vele 
burgers vinden de dood, een dood die 
onverdiend is. Nu is het even heel dichtbij 
gekomen. Zoals Obama zei: dit is een 9/11 
voor Nederland. En uit Engeland kwamen 
er ook berichten van medeleven. Voor 
hun eigen slachtoffers maar vooral voor 
Nederland dat het zwaarst getroffen is.

Ik denk niet dat ik de ceremonie nooit zal 
vergeten: het was van een waardigheid en 
respect die ik zelden ergens anders heb 
gezien. Ik dacht aan mijn Luchtmacht 
dochter en haar collega's die het nog vele 

dagen zwaar hebben. Niet alleen om dit allemaal gestroomlijnd te laten 
verlopen maar ook om dit emotioneel een plek te laten krijgen. Het 
moet emotioneel heel zwaar zijn om zoveel kisten onder je ogen te 
krijgen en je emoties onder bedwang te houden. Al met al werken nu 
dag en nacht 200 onderzoekers aan het identificeren van de slachtoffers 
In Hilversum. Australia en Nederland werken, als nooit tevoren, samen. 
Wat de gevolgen zijn op politiek en economisch gebied is alsnog 
onduidelijk. Misschien is dat maar goed ook, want wat nu nodig hebben 
is tijd. En tijd is alles waar we genoeg van krijgen, met een beetje geluk. 
Maar 300 mensen hadden dat geluk niet. Aan ons allemaal de altijd 
durende taak een mensenleven boven alle grenzen te stellen. Ik voel 
een grote erkentelijkheid ten opzichte van hen die hun leven willen 
geven voor die waardigheid.

Letja de Goede.
Kerkeburen 32, 8754EA Makkum

Nederland is ondergedompeld in rouw
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Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm 2012  €  13450,-
Peugeot308 SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima   2010  €  10945,-
Kia Picanto Comf.Pack,5drs,zwart,20dkm  2013   verkocht
Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm  2013  €   9245,-
VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-
Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm  2008  €   8690,-
Citroen C4, LPG/G3, clima,cruise,trekh  2008  €   6840,-
Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-
Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh 2006  €   5995,-
Ford Fusion 1.6i Futura, airco,trekh    2006   verkocht
Renault Megane Station 1.4-16V,airco    2006  €   5640,-
Seat Ibiza 1.4-16V LPG/G3,5drs,airco    2006   verkocht

Peugeot 206 1.1i, 5drs,zwart, 120dkm    2004   verkocht
Peugeot Partner 1.9D, groen,airco,apk   2006   verkocht
Citroen C3 1.4i 5drs,airco,cruise       2004  €  3690,-
VW Golf 1.6i,5drs,Cruisecontr,trekh,apk 1998  €   1995,-
Ford Fiesta 1.6-16V Sport,a/c,apk    11-2001  €   1799,-

Verwacht;
Ford Focus 1.6-16V, 5drs airco   2002   
Toyota Celica 1.8-16V airco  nov-1999           

Occasions vanaf €4500,- 6 maanden Bovaggarantie!
NU ook aanhanger verhuur!

VW Polo 1.2Tdi bluemotion
Airco,cruisecontrol
Radio-cd,mistl voor
Lm velgen,cpv+afst bed.
120dkm  bj 2010
€ 8980,-

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

scan de QR-code met uw 
smartphone en ga direct 
naar alle beschikbare 
occasions

Uitslagen 
PSV de Halsbânruters
Garijp 17 juli
Bobbie IJdema kwam in de klasse M2 dressuur 
uit voor de selectie van de KFPS met Wytse 
462. In de 1e proef was de score 188 punten 
en een 4e prijs en in de 2e proef 193 punten 
met de 2e prijs, en weer 2 winstpunten.

Drachten 25 juli
Juliën Beersma kwam met Waldfride fan Ryp-
Ein uit in de klasse Z1 in de KFPS selectie-
wedstrijd. In beide proeven won hij de 3e prijs 
met 209 en 213 punten goed voor 2 winstpunten.
Bobbie IJdema kwam met Wytse 462 uit in de 
M2 dressuur. In deze klasse behaalde zij een 
nette 2e en 3e prijs met 201 en 191 punten 
goed voor weer 3 winstpunten.

Arum 27 juli
Hester Ludema kwam met haar pony Noa van 
Beabuorren uit in de klasse L2 dressuur. In 
beide proeven reed zij een winstpunt met 187 
punten. Dus kunnen er weer twee winstpunten 
bijgeteld worden.

Cornwerd 3 augustus
Lucie Boelens kwam met Cappacio uit in de 
klasse M1 dresssuur. In de 1e proef won zij de 
1e prijs met 206 punten goed voor 2 winstpun-
ten. De score in de 2e proef was 187 punten 
goed voor de 2e prijs en een winstpunt.

25e keer Concours Cornwerd

Voor de 25e keer werd op de terreinen bij 
Hippisch Centrum Boeyenkamp het Concours 
Cornwerd georganiseerd. Sinds het begin 
organiseert dit familiebedrijf met een vast team 
en heel veel andere vrijwilligers een concours 
met dressuur, mennen en springen. Vanuit alle 
hoeken van Friesland en zelfs van over de 
Afsluitdijk kwamen de ruiters, amazones en 
menners naar Cornwerd.  

Zaterdag kwamen de pony's aan de start in de 
rubrieken springen en dressuur, in alle klassen 
BB t/m Z. Ook waren de menners actief deze 
dag. Zondag was de dag voor de paarden, 
ook hier starten ze in alle klassen BB t/m 
ZZLicht. Veel van de deelnemers maakten 
gebruik van de mogelijkheid om twee proeven 
te kunnen rijden. Speciaal voor de springruiters 
werd er na de twee te springen parcoursen 
nog een extra finale per klasse georganiseerd, 
waarin flinke geldprijzen waren te verdienen. 
Zowel voor de spring- als de dressuurruiters 
lagen de banen er super bij, de mooie hinder-
nissen, de officiële dressuurhekjes en jury-
hokjes zorgden voor een prachtige aankleding. 
Mede dankzij het schitterende weer, kan de 
organisatie terugkijken op een meer dan 
geslaagd concours.

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer BelboeiAdverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nlmail naar: belboei@makkum.nl
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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

KV MAKKUM ORGANISEERT 
EEN GECOMBINEERDE PARTIJ!

Zondag 17 augustus a.s. is er
FAMILIEKAATSEN en
STRATENKAATSEN.

Parturen, bestaande uit één familie of 
bestaande uit bewoners uit dezelfde straat, 
kaatsen samen de Eetcafé Skippers Partij. 
Dit zal plaatsvinden op “Keatslân De Seize” 
en er wordt gekaatst met een luchtbal!
Lidmaatschap van de KV Makkum is niet 
verplicht. De prijzen (dinerbonnen) worden 
aangeboden door de nieuwe sponsor 
Eetcafé Skippers. Het begint om 11.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan t/m 
zaterdagavond 16 aug. in de kantine 
of bij het secretariaat: 06 51 071 052

Zondag 13 juli jl. werd deze laatste ledenpartij 
vóór de Merke voor alle categorieën gehouden 
op “Keatslân De Seize” te Makkum. Op deze 
dag waren er bij de Heren elf parturen te 
formeren (drie meer dan vorig jaar). Ieder jaar 
neemt de deelname nu toe. Voor deze heren, 
die allemaal meekaatsten op de Grote Merke 
Ledenpartij van afgelopen dinsdag 22 juli, was 
de partij van vandaag een goede training. 
Omlopen kaatsen was het motto en natuurlijk: 
gezelligheid. Schildersbedrijf Herman Nota uit 
Piaam had vandaag voor de 12e keer de prijzen 
gesponsord, de kransen werden aangeboden 
door Gerritsma Interieurbetimmering.

Heren Winnaarsronde:
1e Hayo Attema, Hidde Koornstra 
 en Theo Adema
2e Marcel Wassenaar, Piter Genee 
 en Eelke Reinsma
3e Rienk Veltman, Robert v. Swinden 
 en Aise Gielstra

Heren Verliezersronde:
1e Jan Hiemstra, Henk Hellinga 
 en Tonny Verweij
2e Tjitte Folkertsma, Klaas Meinsma 
 en Lars Wijma

DAMES
Vandaag de Nota ledenpartij om nog eens 
even fanatiek te oefenen voor de Makkumer 
Merke. Het is ieders streven om in die koets te 
zitten met van die zwarte parels voor je. Goed, 
we dwalen af.... Er moest hier en daar wat 
bijgeloot worden met 6 parturen van 2 op de 
lijst. Maar we klagen niet, het is prachtig weer 
en de sfeer zit er goed in. Dat heb je onder 
andere nodig om te kunnen winnen! In de 
finale winnaarsronde kaatsen de gezusters 
tegen elkaar, een spannende partij tussen de 
dames. Karin van der Zwaag, Geertina Nota 
tegen Denise Koornstra en Ellen van Hijum. 
Een leuk publiek langs de lijn om beide partijen 
aan te moedigen maar Denise en Ellen zetten 
door en maken het 5-3 6/2. 

In de finale van de verliezersronde kaatsen 
Geartsje Haijtema en Sanne Idsinga tegen 
Gretha Huisman en Hieke Bootsma. De partij 
duurt niet erg lang en wordt met 5-1 6/2 uitge-
maakt door het tweede partuur. Allen van harte 
gefeliciteerd !

JEUGD
Ook bij de jeugd werd er goed geoefend voor 
de Merke Ledenpartij. De Welpen kaatsten de 
afgelopen weken 2x op woensdagmiddag 
hun partij, maar nu mochten ze voor het eerst 
meedoen op het grote veld naast de Pupillen 
en de Schooljeugd. Na elke partij moesten ze 
de stand doorgeven aan de wedstrijdleiding. 
Dit ging zelfs zo ver, dat een grote sterke welp 
de hele telegraaf oppakte en naar de wedstrijd-
tafel wilde brengen!! De finale ging tussen het 
partuur van Clive v.d. Weerdt en Dominique 
Huisman (1e in poule A) en het partuur van 
Elke de Witte en Wendy Adema (1e in poule B). 
Elke en Wendy wonnen deze finale met 5/3 – 6/6.

Bij de Pupillen werd ook in twee poules gekaatst. 
Hier ging de finale tussen het partuur van 
Ingmar Wijma en Ilona Adema en het partuur 
van Larissa Smink en Siebren Hoekstra. Deze 
hele spannende finale werd gewonnen door 
Larissa en Siebren met 5/5 – 6/4. Voor Siebren 
was het z’n eerste krans in Makkum!

De Schooljeugd kende één poule. Nadat ieder 
partuur twee partijen had gekaatst stond al vast 
dat het partuur van Boukje Bosma en Maaike 
de Witte en het partuur van Christiaan Schilstra 
en Amber Nauta geen kans meer maakten op 
een prijs. Toch kaatsten ze nog hun derde 
partij en dat is heel sportief. De ‘finale’ ging 
tussen het partuur van Danny Hoogeveen en 
Anouk Smink en het partuur van Abe Reinsma 
en Jelien de Jong. Abe en Jelien waren het 
sterkst en wonnen met 5/2 – 6/6. Bij het lezen 
van dit verslag is de Grote Merke Ledenpartij 
al weer voorbij en weten we allemaal wie daar 
een prijs heeft gewonnen.

12e Nota’s Schildersbedrijf Ledenpartij

eigen fotoeigen foto

KNKB 30+ partij 
te Zurich

Zondag 3 augustus werd in Zurich de KNKB 
30+ partij gekaatst. Er deden maar 4 parturen 
mee, maar er werd leuk gekaatst. Om drie uur 
was de wedstrijd afgelopen en kon nog even 
lekker van het mooie weer genoten worden. 

Zondag 14 september is er pearke keatsen in 
Zurich, vrije opgaaf. U bent dan van harte welkom 
in Zurich. Voor meer informatie, zie ook onze 
site: www.kvzurich.nl

Uitslag
1e Johan Hettema, Tzum
 Jelle Jan Bouma, Franeker
 Sytse Hibma, Schettens
2e Willem Buurstra, Franeker
 Jan Fokke Mulder, Dronryp
 Sjoerd Boonstra, Akkrum

eigen fotoeigen foto

Amivedi 
Vermist
Makkum, It Ferset: Witte poes met cypersgrijs 
rond oren, op rug en staart. Witte sokken.
Gevonden
Makkum, Weersterweg: Blauwgrijs gemarmerd 
cyperse kater.
Witmarsum, Van Aylvaweg: Wit met grijs en 
zwart jong kipje.

Foto’s van de dieren vindt u op www.amivedi.nl. 
Meer informatie over de vermiste of gevonden 
huisdieren kunt u inwinnen via Amivedi Zuid-
west Friesland, tel. 088-0064792.
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GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

GEVONDEN

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  

Blank grenen kast met louvredeuren. HxBxD= 
208x90x54 cm. 4 legplanken. Vraagprijs  30. 
Tel: 06-42809180

Ik ben op zoek naar een dressoir jaren ‘50
Heeft iemand nog iets staan? Tel. 06 22622466

220 stoeptegels 30x30 en 110 gekleurde tegels 
30x20, tel. 06-46470262 [Makkum]

Kimswerd/Arum, Greate Pierwei: Wit met 
gemarmerd cypersgrijze kat, vermoedelijk 
zogende poes. Info Amivedi Zuidwest Friesland, 
tel. 088-0064692.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Vorige week vrijdag vormde zich een gelegenheidskoor op de Markt in Makkum. Ze hadden 
de hele week geoefend in de vioolschool (v.h. Ons Gebouw) van D.J. Hamoen en gingen nu 
het geleerde presenteren ten gehore van de Makkumers en de vele toeristen.

Ouder/Kind kaatspartij en 
Pearkekeatsen Jeugd
Op zondag 10 aug. a.s. wordt de altijd weer 
succesvolle Ouder/Kind Partij georganiseerd 
door de KV Makkum. Alle kinderen die lid zijn 
van de KV Makkum kunnen met bijvoorbeeld 
hun mem, heit, beppe, pake of eventueel ander 
familielid laten zien hoe goed ze kunnen kaatsen. 
Om het voor iedereen aantrekkelijk te maken, 
wordt er gekaatst met een luchtbal. Het begint 
om 11.00 uur en je kunt je opgeven bij Jeltsje 
Folkertsma: kvmjeugd@hotmail.com. Doe het 
vóór zaterdag 9 aug. 19.00 uur! De prijzen 
worden aangeboden door Makelaardij Kingma 
en Walinga, dus jongens en meisjes doe mee!

Ook op zondag 10 aug. organiseren we voor 
het eerst Pearkekeatsen voor de Jeugd. Het 
Pearke moet bestaan uit een meisje en een 
jongen en ook hier wordt gekaatst met een 
luchtbal. Er zijn bepaalde spelregels aan ver-
bonden, die vooraf aan iedereen zullen worden 
meegedeeld. Ook voor dit Pearkekeatsen kun je 
je opgeven bij Jeltsje Folkertsma: kvmjeugd@
hotmail.com. Doe het vóór zaterdag 9 aug. 
19.00 uur!

Competitie KV Makkum 
Begint weer!!
De Jeugd start op maandag 18 aug.
De Heren woensdag 20/8 
De Dames donderdag 21/8.  
Alle competities beginnen om 19.00 uur!!

Afgelopen zaterdagmiddag beleefde de zes 
gebroeders van schipper Klaas Kuperus een 
prima start in Hindeloopen bij de eerste wed-
strijd in de A-klasse van het IFKS Skûtsjesilen. 
U weet het vast nog wel, zes mannen uit 
Makkum, met veel belangstelling voor het 
Skûtsjesilen vonden het erg jammer dat 
watersportdorp Makkum geen skûtsje in de 
IFKS vloot hadden zeilen, helemaal omdat er 
vroeger ook Skûtsjewedstrijden in Makkum 
werden gezeild. Na vele jaren ervaring hebben 
opgedaan op andere skûtsjes vonden ze het 
tijd worden om zelf een skûtsje in de vaart te 
brengen. En dat is inmiddels al weer een 
aantal jaar geleden. Door een bliksemcarrière, 
prima bemanning en een goedlopend schip 
is het Makkumer Skûtsje dit jaar debutant in 
de A-klasse. De klasse met de beste schepen 
en de grootste concurrentie. 

Zaterdagmiddag in Hindeloopen klonk om 
14.10 het startschot met een windkracht 3 en 
27C prima zeilweer. Naast veel donateurs 
heeft het Makkum Skûtsje ook veel fans. 
Op de IJsselmeerdijk zaten ongeveer 20 
Makkumers die de schepen tot vlak onder 
de dijk door zagen gijpen om de boei. Een 
prachtig gezicht. Vanaf de kant is het wed-
strijdverloop niet altijd even gemakkelijk te 
volgen maar hulp van deskundigen is altijd 
nabij tussen de vele zeil-fans. Het afgelopen 
voorjaar heeft de bemanning behoorlijk 

geworsteld met de juiste afstelling van het 
zeil op het schip. Dat komt minutieus en moet 
goed staan anders mist het schip snelheid. 
Speciaal hiervoor zijn de Makkumers met 
schipper Douwe Visser van de Sneker Pan 
en de zeilmaker het water op geweest om de 
juiste afstelling te vinden. En dat lijkt gelukt 
gezien de 9e plaats in Hindeloopen in een 
veld van 16 topskûtsjes. De maandag in 
Stavoren werd na een zenuwachtige start 
(eerste algehele valse start) een behouden 
tweede start gekozen. Terechte keus zo bleek 
bij de eerste ton omdat daar maar liefst vijf 
concurrenten uit de strijd gehaald werden 
door een tweede valse start. Makkum ein-
digde ook hier als negende en staat nu 
(dinsdagochtend) op een zevende plaats in 
het algehele klassement. Waar lijfsbehoud in 
de hoogste klasse de eerste prioriteit was en 
is kan Makkum in ieder geval terug kijken op 
een prima start in het bekende IJsselmeer-
water. Hoe het verder verloopt en afloopt kunt 
u vandaag tot en met vrijdag bekijken op de 
onderstaande wateren:
Wo. 06-08-2014 Sloten 
Do. 07-08-2014 Echtenerbrug 
Vr. 08-08-2014 Lemmer 
Za. 09-08-2014 Lemmer (Finale)

Kom gerust kijken en vraag naar zoek de 
volgers op de kant te herkennen aan de 
shirts van het Makkumer Skûtsje.  

Makkumer Skûtsje maakt prima start in IFKS A-klasse
 door Jetze Genee
 

Op het water bij Makkum zijn onlangs negen 
bekeuringen door de waterpolitie uitgedeeld.
In het water rondom het Makkumer strand 
zijn in de zomer erg veel vaarbewegingen. 
Daarnaast wordt de vaargeul, het strand en 
het omringende water richting Kornwerderzand 
veel gebruikt voor dagrecreatie. De snelheids-
beperking in het Makkumerdiep is vanwege 
het veiligheidsaspect van belang voor iedere 
gebruiker van het water. Daarnaast is de 
Makkumer Noardwaard een beschermd natuur-
gebied. Dit gebied is afgezet met duidelijke 
bebording in het water. Ten zuiden van het 
villapark Makkum Beach geldt hetzelfde voor 

de natuurgebied de Makkumer Zuidwaard. 
Tot aan de borden is het vrij recreëren op het 
water. Aan de landzijde van de borden 
(natuurgebied zijde) is dat niet het geval. 
Ondanks de borden zijn vijf watersporters 
beboet omdat ze hadden aangelegd in een 
beschermd natuurgebied. De politie stuitte ook 
op drie schippers die geen ‘dodemansknop’ 
gebruikten of geen zwemvesten aan boord van 
hun motorboot hadden. Eén man had teveel 
alcohol gedronken. Bovendien kon hij geen 
vaarbewijs overhandigen. De zomervakantie 
is nog in volle gang en de kans op controle 
blijft dan ook aanwezig de komende weken. 

Waterpolitie controleert in Makkum   door Jetze Genee


