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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Door Judith van Lavieren

Al een tijdje staat er een vrolijk bord aan 
de Weersterweg. Het verwijst naar DeMenz 
dagbesteding op nummer 34, de eerste 
boerderij die je tegenkomt als je het pad op-
rijdt. Hier biedt Eva Schriemer samen met 
Jogchum Hamstra dagbesteding aan vol-
wassen mensen met psychische problemen. 
Op 14 april hielden ze een open dag.

Eva Schriemer is een enthousiaste GGZ ver-
pleegkundige. Drie dagen in de week is ze 
actief als casemanager. Op dinsdag en don-
derdag is ze op de boerderij. Jogchum Ham-
stra is er op woensdag en vrijdag. Cliënten 
kunnen dus van dinsdag tot en met vrijdag 
terecht voor dagbesteding.

Het begon allemaal aan de keukentafel, 
maar nu is een gedeelte van de stal getrans-
formeerd tot een eigen werkruimte voor Eva 
en de cliënten. Met een grote tafel om bij-
voorbeeld te schilderen of mozaïeken en een 
keuken om bijvoorbeeld een cake te bakken. 
Genoeg te doen en niet alleen binnen. Vooral 
mensen die graag buiten bezig zijn kunnen 
hier volop aan hun trekken komen.  Er is een 
moestuin, er zijn dieren die gevoerd moeten 
worden, hokken die schoongemaakt  moe-
ten worden. “Door je dag hier door te bren-
gen doe je leuke en zinvolle dingen, ben je 
fysiek actief, heb je meer sociale contacten 
en krijg je meer structuur in je dag- en nacht-
ritme.”

“De combinatie is voor mij perfect”, zegt 

Eva. “De dagen buitenshuis, als casema-
nager, ben ik meer bezig met gesprekken 
en regelen. Hier bied ik in mijn eigen sfeer 
dagbesteding. In een kennismakingsge-
sprek hier op de dagbesteding gaan we na 
wat een cliënt leuk vindt en of dat haalbaar 
is.” Uitgaan van de talenten van de mensen, 
niet van problemen. Haar ervaring en vak-
kennis in de praktijk brengen met creativiteit 
en humor, daar gaat het haar om.”Passende 
uitdagingen aanbieden en er zijn als er on-
dersteuning nodig is.” 

Op de website van Eva, www.demenz.nl, 
staat informatie over de inhoud en moge-
lijkheden van dagbesteding en thuisbegelei-
ding door DeMenz. Ze is telefonisch te be-
reiken op 06-29349919 of via de mail: info@
demenzbegeleiding. Langskomen om zelf 
deze mooie locatie te bekijken is ook mo-
gelijk, er moet dan wel eerst een afspraak 
gemaakt worden.
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It Dûkte Aike al 45 
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DeMenz dagbesteding hield open dag

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

WITMARSUM
Mauritsstraat 17

Vraagprijs
€ 165.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs
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FamilieberichtenInfo
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, week-
ends 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: 
5, 6 en 7 mei:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
12, 13 en 14 mei:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- 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
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

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 versprei-
dingsgebied 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 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

OVERLIJDEN

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 28 april is overleden onze bewoner

Dhr. L. Stellingwerf

Wij wensen zijn vriendin en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.

 Directie, bewoners, personeel
 en vrijwilligers
 Patyna, locatie Aylva State

Dag lieve Marisja,

Moedig en dapper gestreden tot het 
eind. Helaas mocht het niet zo zijn en 

heeft de tijd je te snel ingehaald.
Voor altijd ben jij in onze gedachten. 

Rust zacht lieve Maris.
We houden van je!

Het Hok

Marisja Bos - van Dijk

Ons medeleven gaat uit naar Wim,
de kinderen en naaste familie.

Angeniet & Pieter Maarten & Marianne
Astrid & Kees Marloes
Ben & Ilona Reinout & Frederike
Bernlef & Wendy Sam & Cees
Edwin & Paulien Sjaak
Hiltsje & Marc Sven
Jilles & Esmée Yke
Jurjen & Geeske

Ze genoot van het leven,
haar leven was veel te kort

Op 5 mei 2017 is overleden

Marisja Bos - van Dijk
36 jaar

Lieve vrouw van Wim
Mem van Loek, Wieteke en Ties
Dochter van Bauke en Marilla
Zus van Astrid

Wij wensen jullie heel veel sterkte toe

Familie van Dijk

Ate en Maaike
Djurre † en Willemke
Willem en Trijntsje
Peter en Gelfke
Auke en Teatske Anna
Johannes en Marjan

Those we love don’t go away
They walk beside us every day

Unseen, unheard but always near
Loved, missed and very dear

 
Bedroefd zijn wij nu onze zwager en oom
 

John P.T. Swan
 
is overleden.
Geliefde man van onze oudste zus Rom-
mie Swan - van Dijk. Tijdens zijn lange 
ziekbed heeft zij hem zeer liefdevol en 
bekwaam verpleegd. Zorgzame vader en 
opa van hun kinderen en kleinkinderen.
 
Met genegenheid denken wij aan hem.
Akkie en Jacob
Folkert en Theo
Durk en Hilly
Joke en Piet
Johan en Pietsy
Piet en Laura
Neven en nichten

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, spraak-

taal, 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, beeldden-
ker, 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 belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl
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door Jetze Genee

De vierde mei staat Nederland stil bij de men-
sen die gestorven zijn in de Tweede Wereld-
oorlog en de missies daaraan verwant. De 
landelijke discussie om naast de gevallenen in 
de oorlog, een breder scala aan slachtoffers 
te herdenken, speelt bij het comité Dodenher-
denking Makkum niet. De verhalen rond de 
oorlog zijn nog altijd levendig en uitgebreid 
over te vertellen. Dat wordt jaarlijks gedaan 
tijdens de herdenking op het kerkhof naast 
de Van Doniakerk. De herdenking start echter 
op de Ds. L. Touwenlaan, ook al een naam die 
voortkomt uit diezelfde oorlog. Onder begelei-
ding van het korps Hallelujah worden de eer-
ste kransen gelegd bij het monument voor de 
geëxecuteerde Makkumers die zijn gestorven 
in april 1945, met het zicht op de bevrijding. 
Het verzetsmonument in Makkum is in 1952 
opgericht ter nagedachtenis aan elf leden van 
de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten 
die in de strijd tegen de bezetter zijn omge-
komen. 

Na het Fryske volkslied vervolgde de stoet de 
Kerkeburen richting de Van Doniakerk. Net als 
ieder jaar verzorgt het comité hier een cere-
monie waarbij de kransen en bloemen gelegd 
worden bij de oorlogsgraven én bij de graven 

van hen die in de tweede wereldoorlog zijn 
omgekomen. Soldaat of burger, ieder wordt 
hier herinnerd. Onder begeleiding van afvaar-
diging van defensie en de lokale scouting 
Burdine wordt voor hen een saluut afgege-
ven. Centraal staat de landelijke twee minuten 
stilte om klokslag 20.00 uur. De last-post ge-
speeld door Aart Postma van Hallelujah en het 
vrijlaten van de vrijheidsduiven door Hendrik 
Koekoek zijn vaste ingrediënten van de her-
denking in Makkum.  Speciale spreker deze 
avond was detachementscommandant Marc 
Orth. Vanaf 1998 is Marc Orth aanwezig bij 
de herdenkingen op Kornwerderzand en die 
in Makkum. Orth nam de aanwezigen tijdens 
zijn speech 73 jaar mee terug in de tijd. Mei 
1940, de donkere tijden waarin de inwoners 
van Makkum zich toen bevonden. Geen vrij-
heid, geen ruimte voor eigen keuzes en een 
vreemde bezetter die plotseling de baas van 
Nederland werd. Toch waren er jonge mannen 
die de keuze maakten om in 1940 tegen de 
Duitsers in verzet te komen. Let wel, de Duit-
sers wonnen op alle fronten tot diep in 1943. 
Hun afweging, tegen alle verwachting in, om 
heel bewust het eigen leven in de waagschaal 
te leggen. En dat soms al op jonge leeftijd. 
Twintigers pas. 
Aangrijpend was de passage uit de afscheids-
brief van Hobbes ‘Bob’ Dijkstra aan zijn moe-

der. ‘Ik hoop dat u begrip heeft voor mijn keu-
ze om min principes te volgen, en daardoor 
verkies om korter te leven… dit in plaats van 
een langer leven met een prekend geweten..’ 
Ook Dijkstra vond het vreselijk om mogelijk te 
sterven tijdens zijn verzetsdaden, maar op pas 
21 jarige leeftijd maakte hij de keuze op ba-
sis van principes. Opstaan tegen het kwaad 
en staan voor het goede. De keuze maken om 
iets te doen tegen het kwaad, wat zou jij / u 
doen? Dat is vraag en ook direct de bood-
schap van Marc Orth dit jaar. 

Na het spelen van de Engelse en Nederland-
se volksliederen en het bedanken van de vele 
aanwezigen uit Makkum en omgeving, fami-
lieleden van elders en ook de vertegenwoor-
digers van gemeente, Engelse Ambassade en 
defensie sloot voorzitter Klaas Groenenveld af 
met het stilstaan bij de vrijheid die wij op 5 mei 
vieren. Stilstaan bij de vrijheid lukt zeker na de 
persoonlijke speech van Marc Orth. Volgend 
jaar vieren we 74 jaar vrijheid, voorafgaand 
aan de 4e mei waarbij het comité Dodenher-
denking Makkum ook weer een passende 
herdenking organiseert in Makkum. Voor meer 
informatie, foto’s en de noodzaak om te her-
denken verwijs ik u graag naar de facebook 
pagina van Comité Dodenherdenking Mak-
kum. 

Indrukwekkende dodenherdenking Makkum
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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

Door Judith van Lavieren

Het veertigjarig jubileum van de badminton-
vereniging werd zaterdag 6 mei gevierd met 
een avondje bowlen in de Vigilante. Na het 
bowlen blikte voorzitter Harry Stoelinga met 
de aanwezigen terug op  veertig jaar badmin-
ton in Makkum.

Op 13 december 1976 werd de badmintonver-
eniging opgericht. In september 1976 was de 
sporthal geopend. De bestuursleden van het 
eerste uur probeerden via de personeelsver-
eniging van Tichelaar leden te werven voor 
de badmintonsport. Dick Den Hartog, des-
tijds voorzitter, tekende het volgende op in 
het notulenboek: “De animo was minimaal. 
Desondanks reserveerde Andries Quarré, de 
beheerder van de sporthal, een roostervrij ver-
loren uurtje en er kwam toch een stroom van 
belangstellenden op gang die op 13 decem-
ber voor de bestuurstafel samendromden om 
contributie te betalen. Het spelpeil was laag, 
de shuttles bleven in de slecht bespannen 
rackets hangen, maar het enthousiasme was 
onovertroffen.” In 40 jaar zijn er 27 bestuurs-
leden actief geweest, die tot 2005 in schriftjes 
de gang van zaken optekenden. Het bood de 
leden van nu een vermakelijk kijkje in de ge-
schiedenis .De club kende hoogtijdagen waar-
in er een wachtlijst was en er plannen waren 
voor een clubblad. Het bleef bij plannen. Dat 
was geheel te wijten aan het feit dat café De 
Tapkamer als vergaderruimte gekozen was en 
het daar veel te gezellig bleek te zijn.

“We hebben afgelopen jaar een mooi en spor-
tief seizoen gehad. Vooral de regiocompetitie 
was spannend en succesvol voor Makkum.” 
Stoelinga licht toe: “Ieder jaar organiseren de 
badmintonverenigingen uit Harlingen, Frane-
ker, Bolsward en Makkum de regiocompetitie. 
Ieder team speelt zowel een thuis- als een uit-
wedstrijd en per avond worden 8 partijen ge-
speeld. Vanaf maart kwamen de teams in acht 

weken tegen elkaar uit en het bleek weer een 
spannende strijd. Makkum en Bolsward ont-
liepen elkaar niet veel. Voor de overall uitslag 
is echter het aantal gewonnen partijen mede 
bepalend. Makkum had al haar partijen ge-
wonnen en in totaal 32 punten. Bolsward 31 
punten, waarbij Makkum 6-2 en 3-5 van Bols-
ward gewonnen had. Harlingen 20 punten en 
Franeker 13 punten. Bij de dames waren Ottje 
Tilstra en Gerbrig Bosma de vaste waarden 
in het team. De mannen wisselden veel meer. 
Henk, Steven, Eise, Oepke-Jan, André, Leen-
dert, Martijn en Durk  zorgden voor de soms 
zwaar bevochten punten. Op 1 mei werd bij 
BC Schatzenbrug de regiocompetitie met een 
slottoernooi afgesloten en gingen de spelers 
van Makkum als regiokampioen 2017 trots 
naar huis”.
 
Wat de toekomst betreft: het ledenaantal is re-
delijk stabiel met zo’n 50 leden. Stoelinga be-
sloot met een toost op de vereniging. “Op het 
jubileum en dat de vereniging nog maar lang 
mag bestaan. Op naar de honderd!”

Veertig jaar badmintonvereniging Makkum

Cultureel Podium Makkum
komt verdronken schepen
Verdronken Schepen is de verhalenroute met 
verrekijkers die kunstenaar Marco Käller ge-
maakt heeft langs de Súderseewei tussen 
Makkum en de Holle Poarte. Hij vertelt over 
hoe het project tot stand kwam en zijn zoek-
tocht naar oude verhalen over de zeevaart en 
strandingen op de Makkumerwaard.
Aanvang: zondag 21 mei: 9.30-11.00 uur. Lo-
catie: Verzamelen bij toiletgebouw aan de ha-
ven. Kosten: Cultureel Podium Makkum leden 
gratis. Niet -leden €2,00. De wandeling eindigt 
met koffie en cake in het atelier van Marco 
Käller. Na afloop loopt iedereen zelf weer terug 
naar het dorp. Opgeven via www.cultureelpo-
diummakkum.nl.
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In april vorig jaar werd een begin gemaakt met 
de restauratie van het voormalig stoomgemaal 
in de Makkumer Mar. Het gemaal ligt aan het 
Panhuyskanaal en is in 1882 gebouwd als 
onderdeel  van de droogmakerij en bedijking 
van het Makkumer-, Parregaster- en Worku-
mermeer. Deze drooglegging ging niet zonder 
slag of stoot. Vissers hadden toentertijd grote 
bezwaren omdat die hun broodwinning zagen 
verdwijnen. De drie meren stonden bekend 
om de goede kwaliteit van paling en blei. Ook 
Workum verzette zich hevig tegen de voorge-
nomen droogmaking. Vanuit deze stad werd 
er veel palinghandel met Engeland gedre-
ven. Toch werd er besloten de meren droog 
te malen om zo voldoende landbouwgrond te 
scheppen.

Ruim drie jaar wordt het voormalige stoom-
gemaal nu bewoond door Hendrik en Akke 
van der Goot. Gebouwd op een klein terpje is 
het robuuste bouwwerk een eyecatcher in het 
Friese polderlandschap.  De vader van Hen-

drik, Jan van der Goot, was de laatste machi-
nist van dit bijzondere gemaal. 
De restauratie werd uitgevoerd door Jelle’s 
Boubedriuw uit Greonterp. Het woongedeel-
te werd flink onder handen genomen. Het dak 
werd vernieuwd en metselwerk en goten wer-
den hersteld. Zo ook de kozijnen die daarbij 
allen werden voorzien van glas in lood. De 
centrifugaalpompen werden onder handen 
genomen en de waterlopen werden hersteld.
Hendrik kent de geschiedenis van het gemaal 
als geen ander. Aan de muur hangt een oude 
foto van het interieur ten tijde van het stoom-
tijdperk.  “Dy ha we fan de Stichting Ald Mak-
kum krigen”,  vertelt Hendrik.  

In 1924 is het gemaal gemoderniseerd. De 
stoomketels werden vervangen door 2 cen-
trifugaalpompen die elektrisch werden aan-
gedreven. Toch wordt er in de Makkumer 
volksmond nog steeds gesproken over het 
stoomgemaal. Die naam zal volgens Hen-
drik ook wel altijd worden gebruikt.  Ook 

de schoorsteen verdween van het gebouw 
en voormalige ketelhuis werd verbouwd tot 
woonruimte voor de machinist. Er kwam een 
werkplaats  en een kantoor voor het polderbe-
stuur. “Us heit en mem brûkten de bestjoers-
keamer letter as sliepkeamer”, zegt Hendrik, 
“Dizze keamer wolle se ek noch restaurearje 
mar de sinten binne no earst eefkes op”.
Sinds 1995 is het Makkumer Stoomgemaal 
niet meer in gebruik maar is in een noodsitu-
atie wel inzetbaar. De kleinere poldergemaal-
tjes, die op afstand bestuurbaar zijn,  kunnen 
het werk goed aan.
De beide centrifugaalpompen van het gemaal 
hebben een capaciteit van 120 kuub water per 
minuut. Bij het draaien van het gemaal daalt 
het waterpeil in de tochter snel. Hendrik: “As it 
wetter net op peil is kin ik in skúf by de pleats 
fan Bauke de Witte iepen sette”. 
Belangstellenden kunnen op afspraak een 
kijkje nemen in het gerestaureerde gemaal.

Sjirk Wijbenga, (tel.0515-5 76712)

Makkumer stoomgemaal blijft behouden
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Zoekertjes
Workshop Keramiekbeschilderen zat. 27 mei 

van 10 tot 14 uur 30 in Exmorra. 
Tel.nr 06-25312762.

Te koop Witmarsum. Lits-jumeaux 1.60 x 2.00 
mtr. Hoofdbord icl. nachtkastjes 2.80 mtr.
Met 1 verstelbare lattenbodem,€ 200,= 

Tel. 0517-531862.

Te Koop: Elektrische dames fiets. Batavus 
E-Go RemovE Mercator. Li-On accu in ket-

tingkast. 2 kleuren metallic grijs. Mooie, zeer 
complete fiets.

Makkum, tel. 06-20431093

Gratis er af te halen en af te halen dakpannen 
(sneldekker) donker grijs 92m2 incl nokvor-

sten & hoekpannen. Belangstelling?
Bellen 06-27451786

Gezocht: linker kaatswant, jeugdmaat
rond de 10 á 12 jaar.

Tel. 0515-577531.

Gevraagd gratis dames en herenfietsen
kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook 

erg welkom. Tel. 06-15507737

TE KOOP. TUINSLANG 22 (25)M. met
SPUITSTUK en AUTOWASBORSTEL

(steel 43 cm) In uitstekende staat. 
2x gebruikt. € 14,--.
Tel. 06-49962492

RUILEN. Voor een klein bosje bloemen of 
een kilo Elstar appels. BLAUWE WIMPELS
Jaargang 1965 T/M 1987 en de jaargangen

1993, 1994,1995.
Tel. 06-49962492 

Opel Corsa 1.2-16V Skoda Citigo Artic
Bj 2011
111 Edition
5drs
Grijsmetallic
Airco
cruisecontr.
Radio-cd
privacy glass
96 dkm

e 6.995,- e 6.995,-
Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

Bj 2013
5 drs
wit
Airco
navigatie
Electrisch
pakket
99dkm

door Jetze Genee

Dinsdag 9 mei zorgde een camperbrand op 
de Afsluitdijk voor een vuurzee. Nabij Bree-
zandijk trof de gealarmeerde Brandweer Mak-
kum even na 15.oo uur een brandende cam-
per aan. Vanwege ontploffingsgevaar heeft de 
politie de rijbaan tijdelijk afgesloten. De cam-
per vloog in brand op de vluchtstrook in de 

richting van Friesland, vlak na het tankstation 
bij Breezanddijk. Bij de brand kwam veel rook 
vrij. Automobilisten kregen te maken met een 
flinke vertraging. Hoe de brand in de camper 
precies kon ontstaan, is niet bekend. Er vielen 
geen gewonden. Brandweer Makkum heeft de 
brand geblust. Hierbij een aantal foto’s hoe de 
brandweer de camper aantrof en hoe deze uit-
eindelijk geheel is afgebrand.

Brandweer Makkum blust camper op Afsluitdijk

Bedrijven van Makkum staan op
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Actie Kerkenwerk
PKN Makkum
Zaterdag 20 mei wordt er in het Anker een 
rommelmarkt/bazaar gehouden. De opbrengst 
is voor de kerk en een goed doel. U bent vanaf 
9.00 uur van harte welkom om gezellig te ko-
men sneupen of er iets van uw gading bij zit 
of onder het genot van een lekker bakje koffie 
met gebak een gokje te wagen bij het draaiend 
rad. Voor de kinderen is er een grabbelton. T.v. 
kok Reitse Spanninga komt belangeloos heer-
lijke hamburgers bakken voor het goede doel. 
Dit jaar hebben we gekozen voor stichting MS 
Nederland. Tot ziens op de rommelmarkt!

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)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 17 mei
19.00 Zeerobbenjo17-2 - Makkumjo17-1
Zaterdag 20 mei
12:15 Franeker SC 2 - Makkum 3
15:00 SWZ Boso Sneek 2 - Makkum 4
09:00 Oosterlittens JO15-2d - Makkum JO15-2
11:20 Makkum JO13-1d - AVC JO13-1d
10:30 Makkum JO11-1 - Zeerobben JO11-5
12:00 LSC 1890 JO11-6 - Makkum JO11-2d
09:00 Makkum JO11-3d - SJO EBC/Delfstrah. JO11-4G
10:30 Makkum JO9-1 - Balk JO9-3
09:50 Makkum JO9-2 - Arum JO9-1
09:00 Makkum JO9-3 - SWZ Boso Sneek JO9-7
Kantinedienst
8.15-12.00 Johan Boonstra/Corrie vd Veer
12.00-15.00 Anette Meina/Hanny Brandsma
15.00-19.00 Jaap Reitsma /Willy v d Velde
Zaterdag 27 mei
14:30 SDS 4 - Makkum 4
Zaterdag 27 mei
19:00 Makkum JO13-2d - Leovardia JO13-2

Onverwacht bezoek
uit Limburg
Gistermiddag onverwacht bezoek in de biblio-
theek van Makkum. Dhr Gerard Mesterom (85 
jaar) uit Swalmen kwam langs om te vragen 
naar een koperen gedenkplaat die in de biblio-
theek zou moeten hangen. Samen met alle-
maal evacués uit de omgeving van Roermond 
was hij in 1945 naar Friesland gekomen. Dhr. 
Mesterom verbleef toen bij Sije Bosch en Tine 
van Popta in Cornwerd, op Hiddum. De rest 
van het gezin was bij de familie Elgersma in 
Wons ondergebracht. Op zondag ontmoeten 
alle evacués uit Limburg elkaar in de Katholie-
ke kerk van Makkum. 

Toen er later gevechten uitbraken rondom de 
boerderij van Sije Bosch moest Dhr Mester-
om samen met anderen onder witte doeken 
kruipend naar Wons om te ontkomen aan het 
geweervuur. Een bijzondere ontmoeting in de 
bibliotheek met een man die goede herinnerin-
gen heeft aan Friesland. En er bovendien mooi 
over kan vertellen.
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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                  

Vanaf heden hebben
we weer een

nieuwe menukaart
en zijn we weer
meerdere dagen

per week geopend!
Kijk op onze website voor 

meer informatie.

Zondag 30 april jl. vond de eerste ledenpar-
tij van dit kaatsseizoen plaats. Onder zonni-
ge omstandigheden konden er bij de heren 7 
parturen los. In de verliezersronde ging de 1e 
prijs naar het partuur van Sander Rinia, Leo 
Nauta en Xander Nauta. Zij wonnen met ‘al-
les-aan-de-hang’ van het partuur van Lars On-
rust, Rik v.d. Gaast en Siebren Hoekstra. In de 
winnaarsronde stonden de parturen van Rienk 
Veltman, Harry v.d. Weerdt, Jacob (B) v.d. 
Weerdt en Jorn Adema, Lars Wijma en Ingmar 
Wijma tegenover elkaar. Voor Jacob was het 
na vele jaren zijn terugkeer op de kaatsvelden 
met direct een finaleplek in de winnaarsron-
de. Het werd uiteindelijk een hele spannen-
de partij, omdat de kans op winst naar twee 
kanten kon uitvallen. Er werd gewonnen door 
het partuur van Jorn en de Gebroeders Wijma. 
Uitslag 5/5 – 6/0. Jorn Adema werd tot koning 
van deze partij uitgeroepen.  

Heren Winn.r.: 1e prijs: Jorn Adema (Koning), 
Lars Wijma en Ingmar Wijma. 2e prijs: Rienk 
Veltman, Harry v.d. Weerdt en Jacob (B) v.d. 
Weerdt. Verl. r.: 1e prijs: Sander Rinia, Leo 
Nauta en Xander Nauta.

Verslag Oeds v. Dijk Ledenkaatspartij

Zaterdag 20 mei: Witmarsum - Camping Mou-
newetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de 
kantine van Mounewetter
 
Zaterdag 27 mei: Witmarsum - Camping Mou-
newetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de 
kantine van Mounewetter

Zondag 4 juni organiseren wij weer de Pink-
stermarkt van 10 tot 17. Met allemaal verschil-
lende kramen. Er is ook aan de kids gedacht.
Recreatiecentrum De Holle Poarte.

Agenda

Bij de dames was een deelname van 8 partu-
ren. Er moest enkele keren worden bijgeloot 
omdat partuur 8 niet compleet was. Aan het 
einde van een lange Dames-kaatsdag gingen 
Indy Tuinier, Geertina Nota en Mirte Jansen 
er met de 1e prijs vandoor. Zij wonnen in de 
finale met 5/4 – 6/4 van Wiepkje Fennema, 
Rowanne Terpstra en Willemijn Jansen. Indy 
Tuinier werd tot jonge koningin van deze partij 
uitgeroepen.  

Dames Winn.r.: 1e prijs: Indy Tuinier (Konin-
gin), Geertina Nota en Mirte Jansen. 2e prijs: 
Wiepkje Fennema, Rowanne Terpstra en Wil-
lemijn Jansen. Verl. r.: 1e prijs: Willy v.d. Velde, 
Christine v.d. Weerdt en Mieke Tilburgs.

Jeugdverslag Oeds v. Dijk Ledenpartij

Bij de jeugd werd er in drie categorieën ge-
kaatst. In iedere categorie kaatsten vier par-
turen in één poule. Bij de Welpen waren Lieke 
Tuinier en Anke Bruinsma vandaag zeer sterk, 
zij wonnen alle partijen en met 21 punten won-
nen zij de 1e prijs. De 2e prijs was voor Tymen 
v.d. Eems en Denise de Witte, zij wonnen twee 
partijen en verloren slechts met 4/5 – 4/6 van 
Lieke en Anke en dat was genoeg voor een 
knappe 2e prijs.
Bij de Pupillen ging de ‘finale’ tussen Clive v.d. 
Weerdt & Wendy Adema  en Jari v. Malsen & 
Dominique Huisman. Het werd 5/5. Clive & 
Wendy pakten toen het laatste Eerst met 6/0 
en de kransen. Jari & Dominique behaalden 
hiermee de 2e prijs.
Bij de Schooljeugd gingen Larissa Smink, Elke 
de Witte en Yildau v.d. Logt er met de kransen 
vandoor, na drie winstpartijen. Lieke v. Loon 
en Ilse Zwaagstra waren de “Runners Up”, zij 
behaalden 17 punten en zodoende de 2e prijs.
De prijzen bestonden vandaag uit  waarde-
bonnen aangeboden door de sponsor Familie 
Oeds v. Dijk. De kransen werden aangeboden 
door Bosma Hoveniersbedrijf. Beide sponsors 
hartelijk bedankt!
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Afgelopen woensdag 10 mei j.l hebben club 
de bouwers een bezoek gebracht aan avon-
drust. Club de bouwers is een groepje kinde-
ren wat eens in de twee weken bij elkaar komt  
in het doopgezinde kerkje in Makkum  om leu-
ke dingen te doen o.a. bingo, knutselen een 
wandeling noem maar op! Ook hebben zij elk 
jaar een goed doel en dit jaar was dat Dyksicht 
in avondrust! Dyksicht is een kleine ontmoe-
tingsplek voor bejaarden in Avondrust zelf! Wij 
van de bouwers wilden iets beteken voor de 
ouderen en hadden gevraagd wat zij nu echt 
nog konden gebruiken. Toen kwam het ver-
haal dat er veel spelletjes gedaan werden o.a. 
Rummikub, Triominos en nog veel meer, ook 
doen zij veel met een bal! Rummikub is voor 
ons normaal maar voor ouderen niet die kleine 
blokjes kunnen zij moeilijk oppakken en de cij-
fertjes zijn vaak al te klein.

Nu sparen de bouwers elke keer als ze bij 
elkaar komen  0,50 cent in een potje en met 
kerst is de collecte ook altijd voor het goede 
doel. Er zijn spelletjes besteld bij Spelplus een 
site voor spelletjes voor ouderen, demente-
renden noem maar op, ERG LEUK! Woensdag 
jl. was dan ook de dag om deze cadeaus te 
overhandigen, en wat waren die oudjes ver-
rast dat dit groepje jonge jeugd dit voor de 
ouderen hebben gedaan, echt wat waren ze 
dankbaar! We hadden Rummikub XXL  en Tri-
ominos XXl gekocht en nog veel meer!
Na het uitpakken van alle cadeaus was er nog 

Club de Bouwers en hun goede doel

een verrassing ze zijn n.l. aan het sparen voor 
een nieuwe duo fiets in avondrust en de bou-
wers hadden op 9 april jl. hun jaarlijkse taarten 
bakwedstrijd  en daarna wordt er altijd aan 
het einde nog even met taartbodems gegooid 
voor het goede doel!

Er werd die middag nog 51 euro opgehaald en 

die hebben de kinderen van Club de Bouwers 
gedoneerd aan de Duo fiets, echt super!

Aan het einde van de middag zo rond een uur 
of kwart over vijf hebben de kinderen nog pa-
tat met iets erbij in het restaurant van avon-
drust gegeten het  was voor ons een geslaag-
de afsluiting van ons seizoen!
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Gezocht

medewerker
bediening (m/v)

Reacties via de mail:
info@dezwaanmakkum.nl

Openingstijden 
Dinsdag t/m Vrijdag 
09:30-12:00 13:30-17:30 
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum

Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

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

Wij zijn op zoek naar

enthousiaste schoonmakers
gedurende het verhuurseizoen, op oproepbasis.
Tijdens het hoogseizoen op vrijdag en zaterdag,

werktijden tussen 10.00 en 15.00 uur.
 

Reacties graag naar: info@chalets-makkum.nl
Chaletbemiddeling Makkum

Door Judith van Lavieren

Op 2, 3 en 4 juni is het zover. Dan gaat het  
eerste Makkum Art Kunstweekend plaats-
vinden. In dit weekend zal er van 11.00 tot 
17.00 uur op allerlei locaties in het centrum 
van Makkum  en op de Holle Poarte kunst te 
bezichtigen zijn . De organisatie is in deze laat-
ste weken voor het evenement druk bezig met 
de voorbereidingen. Behalve de workshops, 
het concert van Kanako Inoue en de literaire 
avond zijn alle activiteiten gratis. In dit artikel 
kunnen onmogelijk alle exposities en activitei-
ten aan bod komen: neem daarom vooral een 
kijkje op de fraaie website www.makkumart.nl. 
U vindt hier ook informatie hoe u zich op kunt 
geven voor de diverse workshops. Tijdens het 
kunstweekend is er in het Waaggebouw een 
informatiepunt ingericht.

Het concert  door Kanako Inoue wordt zater-
dag 3 juni  om 17.00 gegeven in het gebouw 
van Tichelaar aan de Turfmarkt. Kaartjes zijn 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij Boekhandel 
Coufreur en kosten 5 euro. Tijdens het kunst-
weekend kunnen ook nog kaartjes gekocht 
worden: deze zijn dan te koop in het Waag-
gebouw.

De uit Japan afkomstige Kanako Inoue woont 
sinds een paar jaar in Cornwerd. Reeds op 
driejarige leeftijd kreeg ze pianoles. Haar ta-

lent viel op. Nog maar vijftien jaar oud begon 
ze met een studie piano aan het conservatori-
um in Tokyo. Na haar bachelor in Tokyo volg-
de ze een master in Utrecht. Daarna studeer-
de ze ook nog fortepiano in Amsterdam. Inoue 
wil met haar muzikaliteit communiceren, een 
verhaal vertellen. Voor het concert in het voor-
malige Koninklijke Tichelaarpand heeft ze zich 
laten inspireren door de verhalen over ”It witte 
wiif fan de Waerd”

Op zaterdag 3 juni wordt in de bovenzaal van 
de Prins een literaire avond gehouden. Roeli 
Walraven treedt samen met haar partner op 
met het programma ‘Met andere woorden’. 
De avond begint om 20.00 uur. Kaartjes à 5 
euro zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Coufreur 
en tijdens het kunstweekend ook bij het infor-
matiepunt in het Waaggebouw.
Roei Walraven is schrijfster, performer en 
beeldhouwster. Ze studeerde aan de Hoge-
school voor Kunsten in Utrecht en werkte in 
de theaterwereld als speler, schrijfster en re-
gisseur. In het programma ’Met andere woor-
den’ combineert ze die ervaring met haar 
liefde voor poëzie. Het is haar derde poëzie-
programma. Het is toegankelijk en herkenbaar, 
speels en luchtig van toon. De vier seizoenen 
zijn het uitgangspunt. De gedichten gaan over 
de natuur om ons heen, maar ook over onze 
eigen natuur die steeds aan verandering on-
derhevig is.

Makkum Art Kunstweekend

Wandelexcursie It Fryske Gea
Een wandeling over een onbewoond eiland 
met een stralend wit schelpenstrand. Zoiets 
is ook in Fryslân mogelijk. Op woensdag 17 
mei houdt It Fryske Gea namelijk van 14.00 tot 
16.00 uur een wandelexcursie over de Mak-
kumernoardwaard bij Makkum. Het eiland 
is vanwege haar bijzondere natuurwaarden 
alleen tijdens excursies voor het publiek toe-
gankelijk. Deze excursie is dus de ideale kans 
om mee te gaan naar de schelpenbanken, de 
rietvelden en het wilgenbos vol zangvogels. 
Met een bootje maken we de oversteek. Aan-
melden kan tot een werkdag van tevoren aan 
via www.itfryskegea.nl of tel. 0512-381448. 
Wacht niet te lang, deze excursie zit altijd snel 
vol! Deelname is voor leden van It Fryske Gea 
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden 
betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-). Vergeet laarzen 
en verrekijker niet.

Het moet de Makkumers zijn opgevallen dat 
het uurwerk van de Waag de afgelopen tijd 
nogal eens stil stond. Nu loopt de klok weer 
als vanouds, dankzij het reparatiewerk van 
klokkenmaker Robert van der Werf uit Sneek.
Het smeedijzeren uurwerk van de Waag is 
van ongeveer 1650. Het stond eerder in het 
dorp Engelum in de gemeente Menameradiel. 
Onbekend is wie de klok heeft gemaakt. Het 
uurwerk stond daar in de kerktoren, totdat 

Uurwerk De Waag gerepareerd
klokkenmaker Wielinga uit Franeker het rond 
1900 verving door een nieuw uurwerk. Wielin-
ga bewaarde het oude uurwerk.

De Waag in Makkum had een uurwerk uit 
1867, gemaakt door Simon Rodenburg uit 
Sneek. Dit uurwerk raakte in 1956 beschadigd 
door een vallende vlaggenmast. De toenmali-
ge gemeente Wûnseradiel verving het bescha-
digde exemplaar voor het oude uurwerk dat bij 
Wielinga in opslag lag. 

Het originele uurwerk van De Waag kreeg ook 
een tweede leven. Het kon worden gerepa-
reerd en werd in 1956 overgebracht naar de 
kerk in Ferwoude.

Door een fout in de automatische opwinding 
was de klok van De Waag niet meer bij de tijd. 
De klokkenmaker heeft het uurwerk helemaal 
nagekeken en de fout hersteld.

Kerkdiensten
21 mei 9.30 Van Doniakerk
Predikanten werkgemeenschap Regiozondag
25 mei 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo, Hemelvaart
28 mei 9.30 K.C. Het Anker
Jelmer Voet, Jeugddienst
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door Jetze Genee

April 1972, een druilerige zondagochtend 
vroeg op de Hoeke fan Lut (Markt in Makkum) 
komt een groep opgeschoten jongemannen 
bijeen om samen het veld in te trekken, ach-
ter de kievit aan. Op zoek naar it aai ofwel het 
ei, wat later de aanleiding werd om de maten-
groep de naam te geven die het nu nog heeft: 
It Dûkte Aike. Nu 45 jaar later doet dit opmer-
kelijke mannelijke gezelschap dit nog immer. 
Tijdens de ‘aaisikersdei en jierfergadering’ op 
3o april jongstleden van It Dûkte Aike mag ik 
kort aanschuiven voor een prikinterview. De 
heren, 10 stuks, doen dit jaarlijks. Nog steeds. 
En dat maakt hun naam waar, It Dûkte Aike, in 
bjusterbaerlik selskip! 

Historie
Bjusterbaerlik zijn de verhalen vastgelegd in 
diverse uitgaven over het selskip ook zeker. Zo 
zijn daar de eerste vermeldingen in de Makku-
mer Courant in de jaren ’70, het ‘Hûndertgou-
nich jubileum’ uit 1992,  ‘By it piipke lâns’ uit 
1997 en ‘30 jier it Dûkte Aike’ uit 2002. Hierin 

is met een knipoog de ontstaansgeschiedenis, 
het reilen en zeilen van leden en natuurlijk de 
jaarlijkse bijeenkomsten bijzonder humoris-
tisch vastgelegd. In al deze lectuur is de exac-
te oorsprongsdatum tot op de dag van van-
daag een twistpunt. 
De matenploeg kende zijn oorsprong eind ja-
ren ’60 en wisselde in bezetting tot in de jaren 
’70. De zondagochtend in april 1972 wordt als 
oprichtingsdatum aangehouden. Vanaf dat 
moment worden er notulen of foto’s gemaakt. 
Uiteraard zorgvuldig bewaard door lid Otto 
Gielstra en ongetwijfeld inzichtelijk via www.
aldmakkum.nl . 

Aaisikersdei
Een matengroep die vasthoudt aan traditie of 
aan gewoonte inmiddels. In april is daar de 
jaarlijkse Aaisikersdei. En dat betekent veel te 
vroeg op, het land in weer of geen weer, het 
hoge gras door en zoeken naar eieren waarbij 
de eerste vinder beloond wordt met de wissel-
bokaal. Dat deel neemt een uur of drie van de 
ochtend,  aansluitend wordt er vergaderd tot 
laat in de middag. De gezelligheid, een praatje 

of drie en een borrel staan hierbij centraal. Al 
45 jaar en dat is een bijzondere prestatie! 

Keurmeesteren en boten
Naast de jaarvergadering waren de heren ook 
jaren vaste prik bij de hoofdklasse kaatspartij 
op de Makkumer Merke. Niet als deelnemers, 
maar als keurmeesters. Waaraan de KV Mak-
kum een serie prachtige ‘karmasterstokken’ 
met een Tichelaar sieraardenwerken knop aan 
de bovenzijde heeft overgehouden. De laatste 
jaren is het selskip druk met het jutten van on-
beheerde of reeds vergane bootjes. Deze gal-
joenen worden vakkundig opgeknapt en in de 
vaart gehouden. De doop van It Dûkte boatsje 
in 1995 en de ‘Jelle’ in 2011 als hoogtepunt. 
Jongensgedrag met een flinke dosis humor, 
allicht is dat juist de sleutel tot succes om ge-
durende 45 jaar nog steeds als vriendengroep 
bijeen te zijn.  
Het jubilerende Dûkte Aike werd door Sjoerd 
Gielstra vastgelegd achter hun hikke en voor 
de vaste vergaderlocatie Hotel de Prins.

Foto Sjoerd Gielstra 

It Dûkte Aike al 45 jaar in bjusterbaarlik selskip
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• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
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Zaterdag 20 mei van 9.30 tot 16.00 uur
in K.C. ‘Het Anker’ Buren 17 te Makkum


