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Huisman Dak & Zinkwerken Ledenkaatspartij
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No. 1644 - 12 juli 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

De perken 1 t/m 6 werden zondag 25 juni
jl. ingenomen door de jeugd van de KVM.
In alle categorieën werd er in een poule gekaatst, zodat iedereen meerdere partijen kon
kaatsen.
Bij de Welpen werd er door allemaal heel erg
goed gekaatst. Lieke, Annawietske, Anke en
Tirza konden vandaag helaas geen prijs mee
naar huis nemen. Het partuur van Rick v.d.
Weerdt & Sofie Koops won de 2e prijs, zij
hadden de partij tegen Tymen v.d. Eems &
Haye Tjeerdema krekt verloren met 5/5 – 0/6.
Beide parturen wonnen vervolgens hun twee
partijen, zodat Tymen en Haye met 2 punten
meer hun krans mochten ophalen.
1e Prijs: Tymen & Haye (21 pnt.)
2e Prijs: Rick en Sofie (19 pnt.)
Bij de Pupillen was er een poule van vijf parturen. Het partuur van Luuk Zwaagstra &
Nienke Tjeerdema won al hun partijen, de
krans was voor hen ! Een mooie 2e prijs was
er voor het partuur van Dominique Huisman
& Leon Smink, die vandaag drie partijen wisten te winnen.
1e Prijs: Luuk & Nienke (28 pnt.)
2e Prijs: Dominique & Leon (23 pnt.)
Bij de Schooljeugd was het zeer spannend.
De onderlinge partij tussen het partuur van
Lieke v. Loon & Clive v.d. Weerdt en het partuur van Larissa Smink & Jacob Bosma werd
5/5 – 6/6. De laatste slag was voor Lieke &
Clive, maar na drie partijen gekaatst te hebben werd de 1e prijs toch behaald door Larissa & Jacob, zij hadden 1 (!) punt meer dan
Lieke & Clive.

1e Prijs: Larissa & Jacob (19 pnt.)
2e Prijs: Lieke & Clive (18 pnt.)
De Dames kaatsten in 2-tallen, er waren vijf
parturen.
1e Prijs: Rina Nota & Mieke Tilburgs
2e Prijs: Gretha Huisman & Willemijn Jansen
1e Prijs Verl.r.: Geertina Nota & Christina v.d.
Weerdt
Bij de Heren werd als vanouds veel strijd
geleverd. Partuur nr. 6 kreeg Ingmar Wijma
bij geloot. Hiermee kreeg dit partuur van Jan
Hiemstra en Leo Nauta een mooie versterking en namen zij gedrieën de kransen mee
naar huis.
1e Prijs: Jan, Leo en Ingmar
2e Prijs: Tjitte Folkertsma, Jeroen Adema en
Sjirk Rolsma
1e Prijs Verl.r.: Peter Bootsma, Rik v.d. Gaast
en Tonny Verweij
De prijzen werden aangeboden door Huisman Dak & Zinkwerken.

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
KIMSWERD

Grote Reed 8
Vraagprijs
€ 183.500,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek:
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken: ma. di. do. vr. 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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht
in de betreffende tandartspraktijk:
14, 15 en 16 juli:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
21, 22 en 23 juli:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee 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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Familieberichten
OVERLIJDEN

Woensdag 5 juli is na een periode van
afnemende gezondheid overleden onze
grote geweldige verteller over AMELAND,
over zijn kinderen en kleinkinderen

Jacob Bakker

'It is goed sa'
Tankber dat wy har sa lang yn ús
fermidden hawwe mochten,
moatte wy nou misse
ús leave en soarchsume mem en oma

Wicia Catharina
Witteveen - Agricola
I Tsjerkgaast
21 july 1925

† Makkum
4 july 2017

Sûnt 15 maart 1972 widdo fan
Jacob Witteveen

geliefde man van onze zus Akkie van Dijk
Hatfield (GB)
Rotterdam
Makkum
Makkum
Makkum
Onnen

Ameland heeft een bijzondere man verloren.
We zullen hem missen.
Adres:

Makkum: Tjebbe
Helga en Johan,
Rimmer, Idwer, Redmer
Marieke en Frans,
Femke, Tessa
Wâldsein: Agatha en Ruurd
Fokke en Renate,
Muriël, Fimme
Wicia en Lars,
Niels, Finn
Makkum: Wietske en Douwe
St. Jabik: Josefiena
Jacob en Anouk
Ype en Kim
Tjebbe en Anna
Wicia
Mem is thús.
Wy wolle team Makkum fan
de "Thússoarch" en "It Sûnhûs"
tige tank sizze foar de goede soarch.
De begraffenis hat moandei 10 july
plak fûn op it hôf yn Makkum.
Skriuwadres: Engwierderlaan 6
8754 JE Makkum

IN MEMORIAM
12-7-2004	

12-7-2017

ANNIE
Het afscheid is definitief,
maar de herinnering is onuitwisbaar
Arie en kinderen en
kleinkinderen

: Rommy en John
: Folkert en Theo
: Durk en Hilly
: Joke en Piet
: Johan en Pietsy
: Piet en Laura

Akkie Bakker van Dijk
Westerlaan 4
9161AP Hollum Ameland

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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

TE HUUR: PER 1-08-2017
2 PERS. APPARTEMENT
IN CENTRUM MAKKUM.
TE BEVRAGEN
TEL 0515-231268
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Op 92-jarige leeftijd is overleden mijn lieve vriendin, ús leave mem, beppe en
oerbeppe

Pleuntje Zijlstra – Veltman

sinds 2 april 1980 weduwe van Arjen Zijlstra
* Marrum, 19 maart 1925
Ede:
Burgum:

Bolsward:

† Makkum, 10 juli 2017
Theo van den Berg
Maaike en Tjeerd van der Ploeg – Zijlstra
Annelies en Willem
Anna Rixt, Meike
Erna van der Ploeg
Joël, Diony
Fokje van Bergen – Zijlstra
Cor in herinnering
Nico in herinnering
Esther en Frank
Maik, Indra, Ismay
Elly en Ronald
Lisa, Nordin, Milan

Wij bedanken de medewerkers van ‘Avondrust’ voor alle goede zorgen.
Correspondentieadres: De Berch 13, 9251 BG Burgum
De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Agenda
Woensdag 12 juli Strandbibliotheek. Is jouw
vis dapper, stoer of vrolijk? Schilderen met
zand en verf op canvas. Vanaf 4 jaar. Aanvang
13.30 uur. Meedoen kost € 2,50.
Zaterdag 15 juli Strandbibliotheek. Bibberbeestjes maken! Maak een zelfbedacht bibberend beestje met motortje en zwiepstaart.
Vanaf 8 jaar. Aanvang 13.30 uur. Meedoen
kost € 3,50.
Zaterdag 15 juli Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.
Woensdag 19 juli Strandbibliotheek. Surfplankhangers maken! Beschilder de surfplankhanger in mooie kleuren. Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 2,50.
Zaterdag 22 juli Strandbibliotheek. Daar komen de piraten! Maak van hout een stoere
piraat. Vanaf 4 jaar. Aanvang 13.30 uur. Meedoen kost € 1,-.
Zaterdag 22 juli Witmarsum – Camping Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de
kantine van Mounewetter.
Zaterdag 22 juli van 13.30 uur tot 17.00 uur
Tjserkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum en
de Van Doniakerk in Makkum zijn open. In de
Van Doniakerk is Fiber Art van Eveline v.d. Pas
tentoongesteld.
Zondag 23 juli tussen 11.00 en 14.00 uur.
Open Dag Volkstuinvereniging Makkum. De
volkstuinen zijn te vinden aan de rondweg,
tegenover Osinga De Jong. Alle belangstellenden zijn van harte welkom
Woensdag 26 juli Strandbibliotheek. Vriendschapsbandjes maken! Maak een vriendschapsbandje voor je beste vriend(in) of gewoon voor
jezelf. Materialen zijn aanwezig. Vanaf 6 jaar.
Aanvang 13.30 uur. Meedoen is gratis.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. 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

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig,
stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraaktaal, sociaal) verloopt langzamer of
anders dan gewenst
• De schoolresultaten (leren lezen,
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig
oefenen
• Er is een diagnose vastgesteld, maar
hoe daar mee om te gaan op school?
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beelddenker, ADHD, PDD-NOS, etc.)
• Er komt niet uit, wat er wél in zit!
De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in
het begeleiden en coachen van kinderen
bij wie leren niet vanzelf gaat.

Niet denken in problemen en belemmeringen, maar kijken en werken vanaf de
basis naar persoonlijke groei, mogelijkheden en zelfvertrouwen!
Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

Strandbibliotheek viert 11e seizoen
met vernieuwende jeugdactiviteiten
Dit jaar is de strandbieb op het strand van
Makkum voor het elfde jaar open en dat is
uniek in Nederland! Van zaterdag 8 juli tot en
met zaterdag 27 augustus, iedere dag van
11.00 tot 17.00 uur, is iedereen welkom. Een
spannende detective in het Nederlands of
Duits, een tijdschrift of een prentenboek, het
is er allemaal en het is gratis. Lezen op het
strand is heerlijk ontspannend. En wie het wat
luxer wil, die huurt er een strandstoel en parasol bij. Op woensdag en zaterdag kunnen kinderen weer al hun energie en creativiteit kwijt
bij de georganiseerde activiteiten. Dit jaar zijn
er voor het eerst ook technische activiteiten
zoals tekenen met de 3D pen of bibberbeestjes maken.
De kinderactivitieiten op woensdag en zaterdag beginnen altijd om 13.30 uur, behalve natuurlijk de activiteit ‘Strandbieb bij zonsondergang’, die begint om 20.15 uur. Een overzicht
van alle activiteiten en meer informatie is te
lezen op bibliothekenmarenfean.nl/strandbibliotheek. Handige flyers liggen bij de receptie van De Holle Poarte, op het Villapark en bij
de jachthaven en natuurlijk in de bibliotheek
en vanaf 8 juli in de strandbieb. Aanmelden is
niet nodig.
Om een boek te lenen bij de strandbibliotheek
hoeft men niet lid te zijn van de bibliotheek.
Want het boek kan gewoon aan het einde van
de dag weer teruggebracht worden naar de
strandbieb. Voor vakantiegangers die langer
in Makkum verblijven zijn er speciale zomerabonnementen. Voor € 5,- of € 7,50 leent men

een zomer lang maximaal drie of vijf boeken
per keer, zo vaak als men wil. Nu alleen nog
maar hopen op veel mooi strandweer!

Kerkdiensten
16 juli 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. E.C. Rooseboom Drachten
23 juli 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Kerkdiensten Holle Poarte
Zondag 16 juli Voorganger: Dhr. H. Fransen
m.m.v. Dhr. L. Stellingwerf Accordeon.
Zondag 23 juli Voorganger: mevr. Ds. G. Rol
Organist: Dhr. J. Adema m.m.v. Dhr. E. Terluin
Bugel.

Kinderen in Tadzjikistan krijgen nieuwe bedden!
Op 25 februari werd door een enthousiaste
groep vrijwilligers, muzikanten en sponsoren
het schitterende muziekfestijn Stype on Stage
georganiseerd. Foto’s zijn nog steeds te zien
op Facebook en op de website www.stichtingstype.nl.
Stype on Stage werd gehouden om voor een
aantal gehandicapte kinderen in Tadzjikistan
nieuwe bedden te realiseren. In een tehuis in
Hisor sliepen namelijk nog steeds iets van 30
kinderen op matrassen die in 40 jaar niet waren gewassen. Men had namelijk ooit bedden
gekocht, waarvan de matrassen aan de ledikanten vast zitten. Je kunt de matrassen niet
losmaken zonder ze onherstelbaar te vernielen. En dat in een thuis voor jonge kinderen,
waar wel eens iemand moet overgeven, waar
nog niet alle kinderen zindelijk zijn, waar je ook
door diarree getroffen kunt worden ... Probeer
je maar niet voor te stellen hoe die bedden eruit zien en hoe ze ruiken, want ik kan u verzekeren: de werkelijkheid is nog erger.
De opbrengt van Stype on Stage bedroeg ruim
€ 2000, en voor dat geld wilden we nieuwe
bedden voor die kinderen laten maken. Echter, tijdens een werkbezoek in mei bleek dat
het aantal kinderen dat op deze bedden moest
slapen al was gestegen tot 56, en nieuwe bed-

den voor al deze kinderen zou een investering
van € 5200 betekenen ...
Gelukkig zijn ons ook anderen te hulp geschoten, en we kunnen nu met grote dankbaarheid
melden, dat we de order voor 56 nieuwe bedden gaan plaatsen. Dat betekent, dat na de
zomervakantie alle ruim 400 kinderen die op
dit moment in het internaat in Hisor verblijven,
op hygiënische en schone bedden kunnen
slapen.
Daarom nog een keer: alle Makkumers bedankt! En wilt u straks de nieuwe bedden
zien: we hopen dat we eind september foto’s
kunnen plaatsen op onze website: www.stichtingstype.nl.
Liuwe Westra, Lollum

BELANGRIJKE MEDEDELING

KEURMEESTERS KV MAKKUM
Kijk op site www.kv-makkum.nl
klik op “Vind hier de keurmeesterslijst
van seizoen 2017” en kom op tijd
naar het kaatsveld.
Bedankt voor jullie medewerking!
KVM 125 JAAR
1892 - 2017
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Programma Wytmarsumer Merke 2017
Dit jaar worden op 4, 5, 6 & 7 augustus de traditionele Witmarsumer Merke dagen weer gehouden. De Permanente Commissie en kaatsvereniging Pim Mulier hebben een prachtig
programma opgesteld.
Vrijdag 4 augustus wordt er om 19.00 afgetrapt met de de Ierse Topband “Alice Springs”!
Tijdens de verloting deze avond verloten we
als hoofdprijs een ballonvaart!! En voorafgaand die middag organiseert de Stichting
Ekspedysje Wytmarsum de eerste Pim Mulier
spelen! Dit zal om 12:30 uur van start gaan.
Zaterdagochtend 5 augustus draait vanaf 09:00 uur de gratis draaimolen zijn eerste rondjes, waarna er ook dit jaar weer een
prachtig kinderprogramma is samengesteld
door de Merke Kids Crew!
Zaterdagmiddag is het dan eindelijk tijd voor
de “WYTMARSUMER MUD RUN”!

Een heuse Mud Run door de nabije omgeving
van Witmarsum!! Om 17:00 uur begint de band
‘’Oerstjoer” te spelen en als afsluiter van deze
avond begint om 22:00 uur de band “Smûck”!

jaar weer een varken aan het spit zal draaien. Als afsluiting van de Merke zal de band
“”Butterfly” om ongeveer 19:00 uur beginnen
te spelen.

Op zondag 6 augustus wordt er vanaf 12:30
uur de Haye Rypma partij gekaatst. De heren
hoofdklassers zullen in de vrije samenstelling
strijden om prachtige prijzen. Muziekkorps
‘Nij Libben’ verzorgt tijdens het kaatsen voor
een muzikale noot op het kaatsveld. Om 16:00
uur zal “Folkert Hans” zich van zijn beste kant
laten horen in de feesttent. In de loop van de
avond zal de band “Van Geeft ‘m” het stokje
overnemen en tot in de late uurtjes doorspelen.

De Permanente Commissie en kaatsvereniging Pim Mulier hopen u te mogen begroeten
tijdens de Witmarsumer Merke dagen 2017!

Op maandag 7 augustus is er de Ulbe Hiemstra kaatspartij voor junioren en senioren. Na
afloop van de prijsuitreiking zullen de kooltjes
rood gloeien voor de barbecue, waar ook dit

BELANGRIJKE MEDEDELING

AANVANGSTIJD JONGENS AFDELING
“Zilveren Zwaan Partij”
Zondag 16 juli 9.00 uur!
Keurmeesters kom op tijd
naar het kaatsveld.
KVM 125 JAAR
1892 - 2017

Kaatsatelier J. Scheepvaart Pearkekeatsen

Er werd vandaag door 18 pearkes gekaatst in een A- en een B-klasse. Een stijgend aantal t.o.v. van vorig jaar. Aangezien de loting zo’n 1 ½ uur
voor aanvang van de partij plaatsvindt, konden er nog pearkes worden opgegeven in de nachtelijke uren van zaterdag op zondag. Niets is te gek bij
de jubilerende KVM. Deze ‘wilde’ pearkekeatspartij trekt ook kaatsers en supporters aan van buiten Makkum. Zelfs kaatsers, die al jaren niet meer
hebben gekaatst, waagden zich in het strijdperk. Winnaars A-klasse: 9 parturen: 1e Prijs: Wiepkje Fennema & Daniël Kleiterp, 2e Prijs: Romine Jansen & Uilke Tuinier en 3e Prijs: Evelien Schakel & Jan Hiemstra. Winnaars B-klasse: 9 parturen: 1e Prijs: Willemijn Jansen & Aise Gielstra, 2e Prijs:
Kim Mollinga & André Feenstra en 3e Prijs: Ilse Koornstra & Hidde Koornstra. e prijzen werden aangeboden door: Kaatsatelier J. Scheepvaart. De
kransen werden aangeboden door: Fiksdesign.
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Honderd leerlingen bouwen bootjes
bij De Vries Scheepsbouw Makkum
Door Judith van Lavieren

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

20 en 21 juli gesloten
1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

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

€ 42,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Bijna honderd leerlingen uit de groepen 7 en
8 van de basisscholen uit Makkum hebben op
maandag 3 juli samen tien bootjes bij De Vries
Scheepsbouw Makkum gebouwd. De leerlingen van alle drie basisscholen deden mee:
CBS De Ark, St. Martinus en OBS De Populier.
Na de aftrap door directeur Sijbrand de Vries
stortten de kinderen zich samen vol enthousiasme op de bouw van de bootjes onder deskundige leiding van de vaklieden van De Vries
Scheepsbouw. Om het bouwen van de bootjes te vergemakkelijken, had de werf bouwpakketten beschikbaar gesteld. Het bouwpakket betrof een grundel van 3 meter lengte. Dit
type bootje verwijst naar de geschiedenis van
de werf. Han de Vries, de over-overgrootvader van de huidige directie, startte in 1906 met
zijn werf in Aalsmeer waar hij veel punters en
grundels bouwde.
Sijbrand de Vries geeft aan dat dit evenement
de kinderen op een leuke manier laat kennismaken met techniek. ‘Het laat zien hoe interessant het vak van scheepsbouwer is. Daarnaast is het leuk om dit als werf aan te bieden
aan kinderen uit Makkum. Velen hebben op de
een of andere manier wel een link met onze
werf omdat bijvoorbeeld een familielid hier
werkzaam is.’
“Dit is nóg leuker dan een schoolreisje’, was
een van de reacties. Bij sommige teams werden de pauzes zelfs overgeslagen, zó gedreven werd er aan de bootjes gewerkt. “De

Zoekertjes
Te koop stalen sloep met teakhout
1cl dieselmotor, met trailer.
vraagprijs € 3.250,-.
It Hof 24, Makkum, tel. 06-30421605
Te koop mooie schapenwol
wit, grijs en bruin.
Tel. 0515-231374
Lodestar rubberboot type NSA 230 G/O
Prijs 100 euro
Tel. 0515-231951
Gevraagd, wegens scheiding, gratis kopjes,
schotels, potten pannen, enz. Mijn zus heeft
geen budget over. Vandaar graag gratis. In en
om Zurich. Mocht u iets over hebben graag
een berichtje naar
delangebrat@home.nl.
Vast bedankt.
Gevonden voorwerpen in KC ‘t Anker.
o.a. 2 sjalen, 3 st. paraplu.s, 1pet, div. sleutels; 1 Auto sleutel m. afst.bediening,
1 fiets sleutel m.rose label,
1 bos div. sleutels.
inlichtingen bij Jan Adema, tel. 231740

keuze voor een vak ligt nog een aantal jaren
voor hen, maar allereerst is het belangrijk dat
je ergens enthousiast voor wordt” aldus De
Vries “Je weet maar nooit, misschien zien we
enkelen van hen over een aantal jaren terug op
onze Yacht Builders Academy’.
Piter Genee is werkzaam op de werf in Aalsmeer en zag daar hoe honderden kinderen
uit groep 7 van de basisschool enthousiast
aan het bootje bouwen waren tijdens de Waterweek Aalsmeer. “Vorig jaar heb ik het aangekaart om het ook in Makkum te gaan doen.
Het leek me leuk om dat tijdens de Visserijdagen in Makkum te organiseren. Iedereen was
enthousiast. Tijdens de Visserijdagen bleek
lastig. Het is dan zomervakantie, daarom hebben we nu al gebouwd. De kinderen die met
de Visserijdagen thuis zijn kunnen de boten
optuigen en meevaren met de pieremachocheltocht”, vertelt Piter Genee.
“Nadat onze directeur Sijbrand de Vries de
kinderen welkom geheten had werden ze in
kleine groepen over de werf geleid waarbij ze
met eigen ogen konden aanschouwen hoe
echte superjachten worden gebouwd. Er werd
nog een film vertoond en in de pauze hebben we nog een kleine quiz gedaan.De kinderen bouwden zo snel dat we de boten ook
nog hebben kunnen verven. En natuurlijk na
afloop even dobberen in een containerbak”,
lacht Genee.“ De grundels zijn inmiddels door
een professionele kitter gekit en dus helemaal
klaar voor de Visserijdagen.”
Vanaf 13.00 uur waren bezoekers welkom . Er
was heel veel belangstelling van ouders en
grootouders en ook de commissie van de Visserijdagen kwam een kijkje nemen. Enthousiasme alom, ook bij Piter. “Al die kinderen in de
weer met boormachines en bruislijm, je ziet ze
genieten. Prachtig!”
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Makkum Kultureel Haaddoarp fan 2017:

Twadde beste doarp fan de wrâld!

Over 6 weken is het al zover! Dan start de 8e
editie van de Visserijdagen Makkum. Op onze
vernieuwde website kun je alvast bekijken wat
er op de 24e, 25e en 26e op het programma
staat.
We starten op donderdagavond met een heus
“Grachtenconcert”. Je kunt het concert vanaf de kant meemaken, maar het zou ook fantastisch zijn als veel mensen met hun boot(je)
naar het Vallaat komen om van klassieke muziek te genieten. Na het concert vindt in de
tent op de haven de Fiskwivenpubquiz plaats.
Er is nog maar plek voor een paar teams, dus
wees er snel bij en geef je op via de site!
Op vrijdag is er op de dijk bij de haven een
heuse kofferbakmarkt en uiteraard strijden
mannen en vrouwen weer om de prestigieuze titel “Beste Makkumer Palingroker”. Verder
kan men wandelen langs verschillende monumentale pareltjes tijdens de Monumentenroute. Kinderen kunnen op deze dag strijden om
mooie prijzen tijdens de Kinderviswedstrijd en/
of de SUPrace 4 Kids. Deze ‘stand up peddle’
wedstijd is gratis en voor kinderen van 7 t/m
14 jaar. (zwemdiploma uiteraard verplicht). ’s
Avonds hopen we dat iedereen zijn of haar gepimpte boot, vlot, kano, praam, enz. te voor

schijn haalt om weer een gezellige, bonte varende stoet te creëren, waarbij Neptunus en
de Zeemeermin worden onthuld.
Zaterdag zijn er tal van activiteiten voor kinderen zoals de kinderoptocht en kunnen ze
zich uitleven op het Guppyveld en het Pirateneiland. (meer info elders in deze Belboei)
Sleepboten en opdrukkers kunnen hun krachten weer meten op de wateren van Makkum.
Opgeven voor deze wedstrijd kan op onze
site. De straten van Makkum zullen ook weer

gevuld zijn met nautische, brocante en kunstmarktkramen (opgaves via onze site). Verder
kan men genieten van muziek, straattheater,
een lekker hapje en drankje en kijken of deelnemen aan het bungee roeien, suppen, kanoën… Kortom er is van alles te doen en voor
elk wat wils. Neem voor een uitgebreider overzicht van ons programma een kijkje op www.
visserijdagen-makkum.nl of houdt onze Facebookpagina in de gaten. Graag tot ziens op
24, 25 en 26 augustus!
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Kledingbus rijdt haar eerste etappe
Zaterdagmiddag arriveerde de Kledingbus
Súdwest-Fryslân in Makkum. Op de dag van
de tourstart, reed ook de Kledingbus haar eerste etappe. Een ronde langs de grotere kernen
van gemeente Súdwest-Fryslân ter kennismaking met dit nieuwe initiatief.
Wat is dat de Kledingbus?
Geestelijk vader Kees van Kordelaar kijkt rond
in het centrum van Makkum waar de bus net
haar 10e stop heeft van de kennismakingsroute door Súdwest-Fryslân. Na een lange
voorbereidingstijd is het dan eindelijk zover:
Kledingbus Súdwest-Fryslân is onderweg!
Wat is het doel van dit initiatief? Kleding is het
middel, bijdragen aan verbinding is het doel.
De kledingbus: een sociaal project van diaconie, bedrijfsleven en vele vrijwilligers. Kersvers winnaar van de Kans Inspiratieprijs van
het Kansfonds heeft een goed doordacht plan
uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Met de
jury-recensie ‘een kapel op wielen’ is de verwachting hooggespannen en dan moet het
nog allemaal gaan beginnen.
Kleding en koffie
Een kapel op wielen, dat vraagt enige toelichting. Van Kordelaar, opbouwwerker van de

Zalige Titus Brandsmaparochie is mede-initiatiefnemer en legt uit:
‘Wellicht hebt u er via de media of de gemeente al iets over vernomen. Vorig jaar zomer
heeft de Stichting Kledingbus SWF dankzij
een financiële gift van een bedrijf uit Bolsward
een prachtige stadsbus kunnen aanschaffen,
die omgebouwd is tot een prachtige mobiele
kledingwinkel. Met deze bus staan we vanaf
juli een dagdeel per twee weken in verschillende dorpen en wijken in Súdwest-Fryslân’.
In Makkum wordt dat de dinsdagochtend van
10:00 uur tot 12:00 uur, parkeerterrein voor de
Jumbo supermarkt. In de bus wordt tweedehands kleding aangeboden die voor een vrijwillige bijdrage meegenomen of gekocht kan
worden.
Sociale functie
Daarnaast is de koffietafel een prominente
plaats in de bus. Met deze bus willen we namelijk - naast mensen de gelegenheid geven
om kwalitatief goede kleding aan te schaffen
- mensen uit wijken en buurten van stad of
dorp de gelegenheid geven om (nader) kennis met elkaar te maken onder het genot van
een kopje koffie of thee en een koekje. Op mijn
opmerking dat een kleinere plaats als Makkum

voldoende sociale controle heeft op buurtgenoten geef van Kordelaar aan: ‘als diaconaal
opbouwwerker kom ik veel in de dorpen en
ook daar zijn minder mondige bewoners die
als nieuwkomers niet direct worden opgenomen in de lokale maatschappij’. Voor hen is
deze bus allicht een laagdrempelige manier
om in contact te komen met buurtgenoten.
Hierbij dan ook een oproep aan iedereen die
nieuwsgierig is, inwoner, nieuwkomer of gast
in Makkum, om op dinsdagochtend langs te
komen.
Informatie over gemeente, wijk en activiteiten
In de tijd van het vluchtige nieuws via internet zorgt de bus ook voor een fysieke informatiehoek waar mensen over uiteenlopende
onderwerpen informatie kunnen krijgen, zoals
gemeentelijk beleid, nieuws van de wijkverenigingen en dorpsbelangen en culturele evenementen. Met een toelichting van de vrijwilliger
in de bus. Zaterdag in Makkum een kort bezoek ter kennismaking, binnenkort op de dinsdagen in Makkum. Wilt u meer weten of kunt
u kleding kwijt voor de Kledingbus? U kunt
contact opnemen met Kees van Kordelaar via
de mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl of
telefonisch op nummer 06-19905519.

Concert van Hallelujah in Avondrust grootst bezocht

Een avond vol van muziek, gezelligheid en
ontmoetingen was de opzet, eind juni in Avondrust en daar hebben vele mensen uit Makkum en omgeving deel vanuit gemaakt. Voor
het dertiende jaar op rij, speelde op verzoek
van de ‘KoffieBar’, de avondvrijwilligers van
Avondrust, het orkest van Muziekvereniging
Hallelujah in het zorgcentrum. Dirigent Nynke

Jaarsma vertelde de bezoeker over de muziekstukken en
liet een aantal solospelers hun ‘kunnen’ horen.
Voor het eerst in jaren waren er meer bewoners en bezoekers dan orkestleden, samen
met twee medewerkers en zes vrijwilligers
ruim 100 personen, waardoor het restaurant
aardig gevuld was.

Even aan vorige jaren kregen alle orkestleden
als dank, een klein zomers cadeautje uitgereikt. Wij wensen iedereen een goede zomervakantie toe. In september starten wij weer
met onze avond activiteiten in Avondrust.
Met vriendelijke groet van de ‘KoffieBar’ vrijwilligers van Avondrust, Marcel Knijff.
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Makkumer Visserijdagen ook een feest voor kinderen
De Makkumers die de schoolkrant of de
schoolnieuwsbrief ontvangen hebben deze
kop al voorbij zien komen en hiermee beloven
we natuurlijk veel.... Maar er is ook echt weer
heel veel te beleven!
Zo zijn er een aantal vaste onderdelen, zoals

de waterballen, het kindervissen, zandschilderijtjes maken bij SpeELSgoed en natuurlijk
de vrolijke kinderoptocht, waar we elke keer
weer met bewondering naar kijken. Worden
de creaties elke editie mooier, of lijkt dat zo?
Een spetterende optocht wordt het zeker want

Vrijwilligers gezocht voor
Timmerdorp Makkum 2017
Door Judith van Lavieren
Samen met medebestuursleden Ellie Koning,
Ton van Loon, Veronique van Dillen en Tiny
Zijlstra van de gemeente SWF organiseert Beanca Bongers op 25, 26 en 27 juli aanstaande
het derde Makkumer Timmerdorp. Het Timmerdorp heeft dit jaar het thema ‘wildernis’ en
wordt wederom gehouden op het scoutingterrein aan de Gedempte Putten.
In het kader van het thema wildernis staat
er een onder andere een survival gepland en
zal een mevrouw met spinnen en slangen het
Timmerdorp bezoeken. Wie durft mag ze aanraken! Met 54 deelnemende kinderen zit het
Timmerdorp inmiddels helemaal vol. Vrijwilligers om de deelnemers in de leeftijd van 8-12
jaar te begeleiden worden nog wel gezocht.
“Hoe meer vrijwilligers hoe leuker we het Timmerdorp kunnen maken. Vrijwilligers hoeven
niet supertechnisch te zijn of heel goed te
kunnen timmeren, ook voor diverse hand- en
spandiensten zoeken we nog mensen”, aldus
Beanca. Je kunt je opgeven als vrijwilliger voor

alle dagen, maar ook mensen die 1 of 2 dagen kunnen helpen zijn van harte uitgenodigd.
Scholieren kunnen de uurtjes ook gebruiken
voor hun maatschappelijke stage. Opgeven
kan bij Beanca Bongers, via haar mailadres
beancabongers@hotmail.com.
Beanca komt uit Brabant waar de Timmerdorpen al decennialang een traditie zijn. “Op alle
bouwwerken zit daar een brievenbus. Hierin
komt elke dag een krantje waarin leuke nieuwtjes over het Timmerdorp staan, bijvoorbeeld
een verslag van de voorgaande dag, vrijwilligers die zich voorstellen en foto’s van de
bouwwerken. Kinderen vinden het erg leuk om
post te krijgen en een krantje mee naar huis
te nemen. Op deze manier worden de ouders
er ook bij betrokken. We zoeken voor Makkum nog iemand die deze timmerdorpkrant wil
gaan maken”, vertelt Beanca Bongers.
Op de Facebookpagina Timmerdorp Makkum
staat een overzicht van activiteiten waarmee
u/ jij kunt helpen. Ook leuk om via deze pagina de ontwikkelingen rond het Timmerdorp
te volgen.

Jeu de Boules toernooi De Mouneboulers

naast de swingende begeleiding van het altijd
enthousiaste Hallelujah treden deze keer ook
de Cadet Guards van Hosanna Harlingen op.
De cadetgroep bestaat uit kinderen van 6 tot
10 jaar die met behulp van vlaggen, pompoms
of andere attributen met de optocht meelopen
en de show (proberen te) stelen. Maar dat kan
natuurlijk niet…….
De kinderen kunnen zich ook vermaken op
het Guppyveld en het Pirateneiland. Het Guppyveld staat vol met gratis activiteiten en is
voor alle kinderen van alle leeftijden. Je kunt
er springen, klimmen, zwemmen, ronddraaien,
knutselen, dansen, kanoën, schminken en nog
veel meer. Ook op het Pirateneiland zijn alle
activiteiten gratis en daar mogen alle kinderen
aan meedoen die het aandurven om een echte piraat te worden. Als je het goed doet heb
je zelfs kans om met een piratendiploma naar
huis te gaan.
Eigenlijk is er nog veel meer te doen….en daar
vertellen we ook graag meer over. Like vooral onze Facebookpagina, want dat is toch de
meest snelle manier om het nieuws over de
Makkumer Visserijdagen tot je te nemen!

It Posthûs zoekt uitbreiding van team!
Wil jij werken bij een bedrijf:
- waar geen dag hetzelfde is?
- waar gastvrijheid voorop staat?
- waar je in de zomer en vakanties lekker veel uren kan werken?
- waar je werkt in 1 van de leukste teams van Makkum?
- waar men niet vies is van hard werken, maar ook van een
gezellige nazit?
- waar je genoeg vrije tijd overhoudt om op stap of naar het
strand te gaan?
Solliciteer dan bij It Posthûs. Wij zijn op zoek naar:
- bedieningsmedewerkers, bij voorkeur uit de omgeving
- zelfstandig werkend kok (minimaal 30 uur per week, eerst
half jaar, eventueel langer)
- schoonmakers, voornamelijk voor in de zomerperiode
Wil je in aanmerking komen, stuur dan een mail met een
motivatie naar info@itposthus.nl.

Bedrijven van Makkum staan op

Afgelopen zaterdag was het voor De Mouneboulers weer tijd voor een toernooi. Ditmaal een onderling toernooi en 28 leden deden mee. Het leek ‘s morgens een natte boel te worden maar voor
het begin van het toernooi was het droog en zelfs de zon liet hem zien. Er werd door de leden
spannend gespeeld en door het weinige niveauverschil was het een raadsel wie met de prijzen
naar huis zouden gaan. Van de 28 deelnemers waren er maar drie die alles hadden gewonnen.
De uitslag: 1e prijsKlaas Haitsma; 2e prijs Tjalling Wiersma; 3e prijs Hieke Keuning; 4e prijs Piet
de Boer; 5e prijs Oeds Broersma.
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Tips en tricks voor hoedendragers op Makkumer Merke
Door Judith van Lavieren
Tijdens de 125e Makkumer Merke vindt op
15 juli de eerste Superzaterdag plaats. Iedere bezoeker is uitgenodigd om tijdens de
hoofdklassepartij een hoed te dragen. Voor
het mooiste geheel in de categorieën trendy/
chic en grappig/ origineel liggen mooie prijzen
klaar.”Het begint te leven in Makkum”, heeft
de jury inmiddels vastgesteld. De jury bestaat
uit Karin Wijma, de Makkumer Maxima, Manon Roemer, ervaringsdeskundige in het met
flair dragen van een hoed en Ewoud van der
Kamp, bruidsmodespecialist. De eerste pogingen tot omkoping hebben ze naar eigen
zeggen al moeten afslaan…”We hebben er
veel zin in, het is leuk om te merken hoe mensen individueel of in een groepje bezig zijn om
wat moois van hun outfit te maken”, aldus de
jury.
Hoeden dragen tijdens de Merke nam de laatste jaren hand over hand toe. Het jubileum van
de Kaatsvereniging is aangegrepen om er nu
een echte hoedendag van te maken. Er komt

Triatlon Witmarsum
De voorbereidingen op de lustrumeditie van
de triatlon zijn in volle gang, de eerste 60 deelnemers hebben zich ingeschreven en wederom kunnen we een beroep doen op een trouwe schare vrijwilligers en sponsoren!
De inschrijving voor de triatlon loopt op volle toeren! We mogen weer deelnemers uit het
hele land in Witmarsum verwelkomen.
Voor de Kidsrun hebben we ook de eerste
inschrijvingen binnen, maar we weten dat er
héél wat sportieve kids in Witmarsum en omgeving wonen! Dus twijfel niet en vraag je ouders of grootouders of ze je willen inschrijven
voor de Kidsrun. Er ligt dan weer een prachtig
shirt voor je klaar!
OPROEP – OPROEP – OPROEP !!!
Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers die mee
willen helpen tijdens de triatlon. Je bent in je
taak ons visitekaartje voor zowel deelnemers
als publiek en bent bereid om een paar uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Denk
hierbij aan het opbouwen en afbreken van het
finishgebied of het bemannen van een drinkpost in het dorp.
Voor scholieren/studenten die een maatschappelijke stage moeten lopen, kan dit ook
bij Triatlon Witmarsum. Je kunt ons in de voorbereiding of op de dag zelf helpen bij allerhande taken in ruil voor een aantal uren voor je
stage.
Dus doe je niet mee op 10 september maar wil
je tóch betrokken zijn bij de triatlon? Kom ons
‘heldenteam’ van vrijwilligers dan versterken!
Stuur gerust een mail voor meer informatie of
aanmelden: info@triatlonwitmarsum.nl
Inschrijven voor de triatlon en de Kidsrun is
nog mogelijk t/m 27 augustus.
Graag tot 10 september bij Triatlon Witmarsum!

een rode loper voor de tent. De jury zal zich
hier onder het genot van een bubbeltje en
vers fruit opstellen om de deelnemers te beoordelen. Deelnemers krijgen een nummertje
opgespeld en moeten zich uiteraard wel even
bij de jury presenteren.” Maar men hoeft echt
niet ‘en plein public’ een modeshow te gaan
lopen.”

Nog even wat tips voor deelnemers om uw
kansen te vergroten. Uit betrouwbare bron
opgetekend op een doordeweekse dag in een
kapperszaak annex hoedenwinkel uit het centrum van ons dorp.
Er zal worden gelet op het geheel, hoe zijn de
kleurencombinaties en de verhoudingen tussen kleding en hoed? Heeft men durf? Is het
stijlvol? En wie een beetje kennis heeft genomen van de hoedenetiquette scoort natuurlijk
ook extra punten. Hoe heurt het ook alweer?
“Voor de vrouw geldt: al het mooie zit rechts,
dat geldt bijvoorbeeld voor de tas of de fascinator. De vrouw hoort rechts van de man
te lopen en op deze manier is alles het beste
zichtbaar.”
“Na zessen moet een hoed worden afgezet.”
“Een man die een hoed opheeft moet bij elke
begroeting even ‘doppen’ ( de hoed even afnemen en weer opzetten). Blijft een man na de
begroeting staan voor een praatje dan kan hij
in een gesprek met een man de hoed gewoon
ophouden. In een gesprek met een vrouw
hoort de man de hoed af te doen en onder de
arm te nemen”, vertelt onze plaatselijke deskundige.
De jury hoopt dat ze het lekker druk krijgen
langs de rode loper. Makkumers maak er wat
moois van!
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TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Kijk eens op huniadrukkerij.nl

