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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 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

9Rinia Fietsen opent tweede
winkel in Harlingen

Vervolg op pagina 5

stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl 
of bel: 06 2709 1499 middenstraat 14  |  makkum

lieverdink-vormgeving.nl

kennis maken?

Hulp nodig
met een logo en 
Huisstijl? 
of liever een 
bedrijfsbrocHure 
inclusief
fotografie?

��
��
���

����
�������������

������� j
a
a
r
g
a
n
g

�

door Sjoukje Steinhovden 

De weerberichten waren niet zo positief, 
maar Koningsdag 2018 begon in Makkum 
toch met een voorzichtig Oranjezonnetje. 
Muziekkorps Hallelujah zette het feest in 
gang met een rondgang door het dorp.
Tegen 10.30 uur begon het publiek toe te 
stromen in de Haven om de traditionele 
balkonscene met het plaatselijke koninklijk 
paar mee te maken. “It sil my benije wa ‘t 
it is.”, klonk het hier en daar. Voordat dit 
onthuld werd klonken echter de (harde) ka-
nonschoten en moest er nog even flink ge-
zongen worden: nummers van Piet Hein tot 
Makkum wat rymt op Makkum (“het nieuwe 
Makkumer volkslied”) klonken in de Haven. 
Rond 11.00 uur was het wachten gedaan en 
verscheen het koninklijk paar op het balkon. 
Willem-Alexander (vertolkt door Arjen Doe-
del) en Máxima (Trijnie Coufreur) spraken het 
volk toe, maar ook elkaar. “Jammer voor jou, 
Alex, dat de speurtocht al op zondag was”, 
plaagde Máxima. Maar ze kreeg weerwoord: 
“Ja, en de bingo was woensdag al, Máxi-
ma, helaas!” Het paar gaf aan wel vaker naar 
Makkum te willen komen, een huisje op een 
nieuw te bouwen eilandje vóór de kust, in 
de “Makkumer lagune”, leek hen wel wat. Of 
dat er van komt mogen we betwijfelen. De 
majesteit besloot zijn toespraak door Mak-
kum, bij koninklijk besluit, tot de twaalfde 
stad van Friesland te verklaren.
Hiermee was de toon gezet voor de rest van 
de dag. Verspreid over de Markt en het Plein 
hadden kinderen hun te verkopen spulle-

Koningsdag 2018

tjes uitgestald, in de hoop wat eurootjes te 
verdienen. Er klonk draaiorgelmuziek en het 
bleek dat ook de jeugd van tegenwoordig 
nog van Oud-Hollandse spelletjes houdt: er 
werd driftig gehengeld, geknikkerd en met 
ballen gegooid.
Ondertussen werd in de Haven het oranje 
vermengd met legergroen. Tientallen voer-
tuigen uit de Tweede Wereldoorlog van de 
vereniging “Keep them Rolling” waren er te 
bewonderen. Er was veel belangstelling voor 
de militaire voertuigen. Het doel van Keep 
them Rolling is het instandhouden van deze 
voertuigen, maar ook het uitdragen van de 
cultuurhistorische aspecten die eraan ver-
bonden zijn.

‘s Middags werd de derde editie van de vor-
stelijke modeshow gehouden. De catwalk 
was opgezet op de Markt en er werden, 

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
It Ferset 37

Vraagprijs
€ 415.000,- k..k.

makelaars  en taxateurs
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Familieberichten

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, Sjoukje Steinhovden
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

GEBOREN

OVERLIJDEN

It fee, de fûgels en de blommen,
wat groeit en bloeit op fjild en lân,

it hat by Jo syn ûnderkommen,
myn dagen binne yn Jo hân.

Mei djip fertriet, mar tankber foar alles 
wat hy foar ús betsjutten hat, litte wy 
witte, dat tige hastich by ús weirekke is, 
myn ynleave man, ús leave soarch-
sume heit, skoanheit en grutske pake

Jentje Oostenveld

* 13 septimber 1943
† 20 april 2018

      50 jier.

 Maaike Oostenveld-Berga

 Sybren yn leafdefolle neitins
 Siep en Janet
     Anna, Maaike, Nynke
 Nelleke en Minne
     Ilse, Luuk
 Dirkje en Willem
     Wybrig, Neeltsje, Willemjente

De tanktsjinst foar syn libben en
de beïerdiging hawwe op tongersdei 
26 april plakfûn te Makkum.

Skriuwadres:
Turfmarkt 39, 8754 CH  Makkum

Tige lyts en dochs hiel grut,
sa jong en dochs folslein.
It bliuwt in ivich wûnder,

in wûnder sûnder ein.

Tige bliid binne wy mei de berte fan 
ús famke en suske 

Ydwer
Ydwer is berne op 9 april 2018

om 15.00 oere. Se weaget 3395 gram 
en is 52 sm lang.

Diel mei ús dit grutte lok, kom gau om 
in poppeslok.

Frank en Femke
Ypke, Brecht en Silke Gietema

Turfmarkt 91, 8754 CJ Makkum
0515-857206 

Oandien binne wy mei it ferstjerren fan

Jentje Oostenveld

Wy winskje de famylje in soad sterkte 
ta.
 De buorren fan ‘De Buren’

Verdrietig zijn we na het plotseling 
overlijden van

Jentje Oostenveld

Heit en pake van onze buurtgenoten 
en vrienden Siep, Janet en kinderen.
Wij wensen Maaike, kinderen en
kleinkinderen heel veel sterkte toe.

Familie Beeker
Martijn en Hendrikje
 Jarco en Manouck
Roel en Sonja
 Arjenne
Herald en Pieta
 Iris, Marrit, Sietse en Esse
Ingrid
 Wouter en Joost
Eeuwe en Mechteld
 Marre, Hessel en Eise
Martin en Sjoerdtje
 Hylke en Femke

Moge goede herinneringen het grote 
verlies verzachten.

Tine Aukes - Bosman

We wensen onze goede vrienden Jan 
en Sylvia, Sem en Esmee heel veel 
sterkte toe om dit verdriet te dragen. 
We leven intens met jullie mee en 
wensen jullie veel kracht toe in deze 
droevige tijd.

  Sjoerd en Joke
  Remco en Andrea
  Jan en Hinke
  Roy en Trui
  Sipke en Esther

  en kinderen

Blij en gelukkig zijn wij met de
geboorte van

onze dochter en mijn zusje

Marieke
Audrey

18 april 2018
12.47 uur | 3360 gram

Trotse ouders en grote zus:
Wybo Anema, Daniëlle Zijlstra en 

Selma Anema
Boppesteech 21

8755 JJ Idsegahuizum
06-46798197 | 06-55927072

Marieke ligt zo nu en dan te dromen,
dus bel eerst even als je langs wilt komen

Op 11 april j.l. gingen de kinderen samen naar 
de Dierenweide om hun gespaarde geld te 
overhandigen aan 1 van de mensen van de 
Dierenweide.

Club de bouwers is een clubje kinderen dat  1x 
in de twee weken bij elkaar komt om leuke en 
gezellige dingen te doen in het doopsgezinde 
kerkje aan de Bleekstraat! Ook hebben zij elk 
jaar een goed doel,  vorig jaar waren dit de be-
jaarden in avondrust (Patyna) die hebben hele 
mooie en leuke spelletjes gekregen toen en 
dit jaar dachten wij die mensen van avondrust 
komen ook wel regelmatig bij de Dierenweide 
dus laten we daar ons geld heen doen!
De dierenweide is een soort kleine kinderboer-
derij waar kippen, geiten konijnen en nog meer 
rond lopen. Deze dieren hebben ook een hok 
maar dit is eigenlijk nodig aan vervanging toe, 
dus komt een cheque van 225 euro natuurlijk 
goed van pas!
Wij van Club de Bouwers wensen alle vrijwilli-
gers dan ook heel veel succes met de nieuw-
bouw van dit hok!
We komen wel weer eens langs als het klaar is.

Club de Bouwers schenken 
225 euro aan Dierenweide
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Geschrokken en verdrietig door het 
plotseling overlijden van ús mem.

Ze heeft ons allemaal liefgehad,
ús heit, kinderen, kleinkinderen,

achterkleinkind,
de mensen om haar heen.

Hartverwarmend!
Ze heeft niet veeleisend geleefd,
maar wel van het leven genoten.

Ze heeft gelachen, gehuild,
gehoopt, gewanhoopt, losgelaten.

Steeds wijzer geworden.

Jeltje Feenstra - van der Eems
* 29 juli 1929        † 18 april 2018

Weduwe van Broer Feenstra

Klaas en Conny
Gerrit en Piet
Akkie en Jan
Jan en Janine

Wilko en Ineke
Johan en Fenny

Kleinkinderen;
Dennis, Alwin en Leslie en Devin,
Arjan, Erwin, Erik en Dieuwke,

Sander en Jacqueline, Iris, Nym, Gynt.

De afscheidsdienst en de begrafenis 
hebben op dinsdag 24 april jl.
plaatsgevonden te Makkum.

Correspondentieadres:
Kerkstraat 21, 8749 GX Pingjum.

De sinne skynde
De blommen yn bloei

De fugels fluiten
en doe waard it stil…..

Stil en oandien binne wy troch it hastich 
ferstjerren fan

Jentje Oostenveld

heit fan ús freonen Siep & Janette en 
Nelleke & Minne.

Wy winskje jimme en de neiste famylje 
in soad sterkte ta mei dit ferlies.

 Freonenploech
 Karmasterkorps Yn ‘e Bocht

As de stoarmwyn raast,
 ha it libben leaf.

As de maityd komt,
pak de leafde fest. 

Nei in warber libben is unferwachts 
ferstoan 
 

Jentje Oostenveld
 
Leave heit fan ús freonen.
 
Wy sille him misse en winskje jimme en 
beppe Maaike in soad sterkte ta.

  Durk, Lolkje
  Jan, Douwina
  en bern

Altijd bezig, in zijn overal, op de fiets, 
boeken delen, genieten op het bankje 
voor het huis samen met buurvrouw, 

altijd een praatje...

Buurman wij zullen jou missen.

Evelien en Gerard 
Eli, Klaas Jan en Jax 

Bowie en Bram 

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

Gezocht: Garagebox te koop of te huur.
Tel. 0515-852485

Mooie Schukken Maaibalk voor div trekkers 
onder te bouwen. O.A voor dexta / mf.

Tel. 06-12601991

Te koop: E-Bike Batavus Mercator. 
Over compleet staat in de weg. (t.e.a.b.)

Tel. 0515-856444 / 06-20431093

Te koop 3 rechter kaatswanten.
Ruime herenmaat. Bijna nieuw.

Belgische makelij. € 40-80 per stuk. 
Tel. 06-13182572

Te koop: kunststof konijnenhok met nachthok 
afm: 107×107×0,63 €50.

2 nieuwe aardappelbakjes
afm: 60 × 40 × 21 €7 per stk.

Tel. 06-13570329

Zoekertjes

Zaterdag 5 mei: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo.

Aanvang: 20.00 uur in de kantine.

6 mei, 19.30 uur ZING MEE in Avondrust, 
Kerkeburen 66, Makkum

Zaterdag 12 mei: Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo.

Aanvang: 20.00 uur in de kantine.

Schuurverkoop in Zurich. Op zaterdag 19 
mei aanstaande wordt er van 13.00 tot 17.00 
uur een schuurverkoop gehouden. Bewoners 
hebben hun zolder opgeruimd en bieden een 
grote verscheidenheid aan rommelmarktspul-
len en curiosa vanuit hun garages, schuren, 
tuinen en opritten aan. Iedereen die zin heeft 
is welkom om te komen shoppen. De deelne-
mers zijn herkenbaar aan de uitgestoken vlag.

 Pinkstermarkt op Recreatiecentrum
de Holle Poarte

Zondag 20 mei 2018 10:00-17:00

De Avond4daagse gelopen wordt van 
28 t/m 21 Mei. Voorinschrijving van de 

Avond4daagse is op Woensdagavond 23 Mei 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in het MFC.

Agenda

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

6 /mei 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

Doopzondag / Jeugdkerk/ koffie drinken

10 mei 9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. E.C. Rooseboom Drachten

Hemelvaartsdag

13 mei 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. R. Pasterkamp Urk

11.00 uur Piaam
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

10.30 Koffiedrinken

Kerkdiensten
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ...................................... € 5,75 
1 kg shoarmavlees .................................. € 5,75 
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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen  
1 kg verse worst             € 42,50
2 kg bieflappen     
3 kg gehakt                  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

•	 Dodenherdenking	2018:
 Onze voorzitter legt namens het Plaatselijk Belang Makkum een krans bij het verzetsmo-

nument aan ‘de Buren’ tijdens de plechtigheden die gehouden worden op 4 mei a.s. in 
Makkum. 

•	 AED	Kerkstraat:	
 De AED die bij de Rabobank hing is onlangs verplaatst naar het portiek van de bibliotheek 

aan de Kerkstraat 14 (tegenover café de Belboei). IDSINGA Technische Dienstverlening 
heeft hier belangeloos haar medewerking aan verleend. Namens het bestuur van PBMak-
kum onze hartelijk dank daarvoor.   

•	 Zwerfafval:	
 Het toeristenseizoen is weer begonnen. Ook de toeristen willen we graag van een schoon 

Makkum laten genieten. Er zijn al een heel aantal gebieden ‘gedekt’, maar voor een aantal 
buurten zoeken we nog vrijwilligers. Voor buurten zoals bijv. de ‘Vis- en Molenbuurt’ en 
rond het ‘centrum’ maar ook in en rond het havengebied en de industrieterreinen zoeken 
we nog vrijwilligers. Via ons kunt u door de gemeente gratis beschikbaar gestelde grijpers 
verkrijgen. Uw reactie met naam en adres graag naar; info@pbmakkum.nl. met als onder-
werp “Zwerfafval”. 

•	 Openbare	vuilnisbakken:
 Worden er volgens u openbare vuilnisbakken te laat of helemaal niet geleegd, meld dit 

aan ons, liefst voorzien van een foto en de exacte locatie. Uw reactie graag naar; info@
pbmakkum.nl. met als onderwerp “Vuilnisbakken”.

Vorige week woensdag 25 april vond in Hotel 
It Ankerplak in Makkum een informatie-avond 
plaats met betrekking tot het Volksmolen-pro-
ject in Kornwerderzand.

Het Volksmolen-project houdt in dat de hui-
dige kleine windmolen op Kornwerderzand 
vervangen gaat worden door een nieuwe 
windmolen van hetzelfde formaat. Dus geen 
windpark, slechts één molen wordt vervangen 
welke al sinds 1990 staat op Kornwerderzand. 
Deze nieuwe windmolen is technisch dusda-
nig verbeterd dat deze een hogere opbrengst 
aan energie oplevert.  De lokale gemeenschap 
gaat profiteren van deze nieuwe duurzame 
energie.
Lokale inwoners, bedrijven en verenigingen 
kunnen mede-eigenaar worden van deze nieu-
we windmolen door windkavels te kopen. Het 
Volksmolen-project is op basis van de postco-
deroosregeling, waardoor de deelnemers 15 
jaar lang worden vrijgesteld van de energiebe-
lasting over duurzaam opgewekte energie en 
hierdoor aanzienlijk besparen op de energie-
nota. 

Uitgaande dat een huishouden van 2 personen 
ongeveer 3.000 kWh verbruikt komt dat neer 
op een besparing van ongeveer € 376,- per 
jaar op de energienota. De opkomst tijdens de 
informatieavond was groot en er werden kristi-
sche maar zeer goede vragen gesteld over dit 

wind-project. Mede doordat er afgevaardig-
den aanwezig waren van o.a. Wind Energy So-
lutions, Greenchoice en de coöperatie (welke 
ook eigenaar wordt van de nieuwe windmolen) 
konden alle vragen goed worden beantwoord 
en onderbouwd.

Rein Terwisscha van Scheltinga, aanwezig 
namens de coöperatie, wil belangstellenden 
en lokale bewoners het volgende meegeven 
met betrekking tot de Volksmolen:  “Voor een 
ieder die zelf plannen heeft zonnepanelen te 
plaatsen is deelname in dit project een beter 
alternatief. De investering is veel lager, het ren-
dement hoger en geen belasting van het dak. 
Wees er snel bij omdat er een beperkt aantal 
windkavels beschikbaar zijn.”

Voor wie is de Volksmolen interessant?
Huishoudens, bedrijven en verenigingen van 
de postcodes 8746, 8747, 8752, 8753, 8754, 
8755, 8756, 8757, 8758, 8759 kunnen een 
windkavel afnemen van de nieuwe windmolen 
van Kornwerderzand. Daarnaast wilt u flink 
besparen op de energienota en zorgeloos een 
bijdrage leveren aan een schoon milieu voor 
onze kinderen en kleinkinderen. En dat alle-
maal met een mooi rendement!
Meer informatie over de Volksmolen? Neem 
eens een kijkje op www.volksmolen.nl of be-
zoek onze facebook-pagina: https://www.fa-
cebook.com/volksmolen/ 

Volksmolen informatie-avond groot succes
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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog 
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten 
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend 
door alle zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak 
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967 
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

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

verdeeld over twee rondes, prachtige crea-
ties getoond van verschillende modezaken in 
Makkum. Funsport, Ziezo Mode, Strikjes en 
Bretels, ‘t Pareltje en Van Nuyen Hoeden werk-
ten mee, maar ook bloemenzaak Blom Ynien 
liet creatieve dingen zien. Bijzondere aandacht 
was er voor de jeugdige mannequins Lotte en 
Karlijn en de éénjarige Tygo.
Muziek was er natuurlijk ook, en wel zeer ge-
varieerd. Op het Plein zong Gaatze Neder-
landstalige en buitenlandse evergreens en op 
de Markt speelde Hayfever populaire muziek. 
Tussendoor kwam het koor Nostalgia op en 
kon er naar hartelust worden meegezongen. 
Ook de Slaanderij fan Harlingen leverde een 
bijdrage met hun pakkende, ritmische muziek.
Om 17.00 uur was het tijd voor de prijsuitrei-
king van de kinderspelen en de speurtocht 
in De Prins. Daar ging het feest nog even (?) 
door, met medewerking van Double Party.

Koningsdag 2018
Vervolg van voorpagina

door Sjoukje Steinhovden

Heel goed getimed, meteen na de eerste echte 
voorjaarsweek van 2018, was het op zondag-
middag 15 april tijd voor het jaarlijkse voor-
jaarsconcert van de Makkumer zanggroep 
Samar, onder leiding van dirigente Jannie Kra-

Geslaagd Voorjaarsconcert Samar

mer. Deze keer hadden ze de samenwerking 
geregeld van orkest “Orquesta Astor”, geleid 
door Bob Driessen. 
Onder pianobegeleiding door mw. Klaasje 
Winkelvoss brachten zij in de Van Doniakerk 
samen bekende en minder bekende nummers 
ten gehore, zowel klassiek als musical en po-
pulaire evergreens. Orquesta Astor heeft zich 
gespecialiseerd in nummers van Astor Piazol-
la, voornamelijk tango.

Gelegenheidswoordvoerster mw. Aukje van 
der Meer vertelt dat het er een paar jaar ge-
leden op leek dat het einde van Samar nabij 
was, toen de toenmalige dirigent vertrok. Toen 
kwam echter Jannie Kramer en onder haar en-
thousiaste leiding is het koor weer helemaal 
opgebloeid. Dit jaar hebben ze zelfs hun 20-ja-
rig jubileum: het koor werd opgericht in 1998. 
In de beginperiode werd bij mensen thuis in 
de huiskamer gerepeteerd. Het bedenken van 
een naam voor de zanggroep was niet zo een-
voudig, maar uiteindelijk werd “zomaar” de 
naam Samar bedacht.

Namens het koor spreekt mw. Van der Meer 
uit dat ze het leuk zouden vinden om ook eens 
hun medewerking aan andere arrangementen 
te verlenen, zoals een kerstspel of Konings-
dag. Eerst gaan ze echter de zomerstop in: dit 
concert was de afsluiting van het seizoen. In 
september hervatten de zangers hun repeti-
ties weer en mw. Van der Meer onthult dat ze 
er dan eigenlijk best nog een bas bij kunnen 
gebruiken...
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 5 mei
14:30 Balk 3-Makkum 3
12:30 Makkum 4-HJSC 2
09:00 SJO HJSCJO13-1G-Makkum JO13-1
12:00 Joure SC JO13-5-Makkum JO13-2
09:30 Makkum JO9-1-Annaparochie JO9-1
14:30 Makkum VR1-Franeker SC VR2
10.45 Makkumjo7-1-Makkumjo7-2
Woensdag 9 mei
18:45 Makkum JO11-3-Oosterl.s JO11-3G
19:00 Oeverzw. JO11-1-Makkum JO11-2

Kantinedienst
8.30-12.00 Hyltje Bosma
  Anneke de Jong
12.00-15.00 Tjitske Altena
15.00-19.00 Elma Groen
  Siepie vd Eems
  Rene Reinsma

Zaterdag 12 mei
19:30 Franeker SC VR2-Makkum VR1
15:00 Makkum 1-Arum 1
12:30 Makkum 2-SDS 2
14:30 SDS 3-Makkum 4
11:00 Makkum JO19-1-MKV’29 JO19-1
10:30 Nijland JO17-1-Makkum JO17-1
09:00 QVC JO15-1G-Makkum JO15-1
10:45 Makkum JO13-1-MKV’29 JO13-1
11:20 Zeerobben JO11-4-Makkum JO11-1
09:15 Makkum JO11-3-Workum JO11-3
11:25 Zeerobben JO9-1-Makkum JO9-1
10:00 Workum JO9-4G-Makkum JO9-2
10:15 IJVC JO9-4-Makkum JO9-3
Dinsdag 15 mei
19:00 Makkum 3-QVC 2
Woensdag 16 mei
18:30 Frisia JO11-7-Makkum JO11-1
19:00 ONS Sneek JO11-4-Makkum JO11-3
Donderdag 17 mei
18:45 Makkum JO13-1-Workum JO13-1

Kantinedienst
8.15-12.00 Jeffry vd Werf
  Niels de Boer
12.00-15.00 Anette Meina
  Hanny Brandsma
  Cor Smit
15.00-19.00 Jaap Reitsma
  Willy vd Velde
  Jacob vd Weerdt

litairen ligt er op het Makkumer kerkhof name-
lijk ook een RAF-luitenant van Poolse afkomst, 
Franciszek Kubica. Hij kwam vlak na de be-
vrijding om het leven bij een tragisch ongeluk 
tijdens een oefenvlucht boven de Noordzee. 
Het Comité vond het daarom juist dat er ook 
een Poolse vlag bij de oorlogsgraven zou ver-
schijnen. Er is een extra mast geplaatst en de 
Poolse gemeenschap heeft een vlag beschik-
baar gesteld. Hiermee worden alle militairen 
dit jaar op gelijke wijze geëerd.
In de plechtigheid zal ook het thema naar vo-
ren komen dat het landelijke comité 4 en 5 mei 
heeft vastgesteld. 2018 is het ‘Jaar van Ver-
zet’. In Makkum vormde de visconservenfa-
briek en palingrokerij van de Gebroeders Aart 
en Tijmen van den Berg de centrale plek voor 
de verzetsactiviteiten. Tijdens de herdenking 
op het kerkhof zal een toespraak worden ge-
houden door Corrie Elgersma-van den Berg 
en Jenny Vonk-van den Berg, twee dochters 
van verzetsman Tijmen van den Berg.
De herdenking in Makkum wordt ieder jaar 
weer bijgewoond door jong en oud. Het co-
mité betrekt de jongeren bij de herdenking 
onder andere via de scholen en de scouting. 
Tijdens de herdenking zal Sanne Feenstra van 
bassischool de Populier het winnende gedicht 
van de landelijke wedstrijd “Dichter bij mei” 

voordragen. Leden van de scoutinggroep Bur-
dine zullen de graven markeren met branden-
de fakkels.
In het Comité werken vrijwilligers van vereni-
gingen en instanties samen om de herdenking 
te organiseren. De herdenking brengt kosten 
met zich mee. Om de voorzetting van de her-
denkingen te waarborgen wordt aan u de ge-
legenheid geboden een gift te doen na afloop 
van de bijeenkomst op het kerkhof. Als alter-
natief kunt u ook een gift overmaken op bank-
rekeningnummer: NL62ABNA0215618513, 
ten name van ‘Monumentencommissie Mak-
kum’.
U kunt altijd terecht op de Facebookpagina 
van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer 
over de herdenkingen van 7 april en 18 april: 
Makkumer bevrijdingsdag. Ga naar:  http://
www.facebook.com/herdenkingmakkum.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en 
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en 
de bijeenkomst buiten op het kerkhof, op don-
derdag 4 mei vanaf 18.45 uur. Voorafgaand 
aan Makkum is de dodenherdenking bij de 
monumenten te Kornwerderzand. Deze wordt 
om 18.00 uur gehouden bij het monument na-
bij het Kazemattenmuseum. Een ieder kan de 
vlag halfstok hangen van 18.00 uur tot 21.00 
uur.

Dodenherdenking vrijdag 4 mei

Door Judith van Lavieren

De drie basisscholen van Makkum hielden 
op 20 april hun gezamenlijke Koningsspelen/
sportdag. Er werd begonnen met een ontbijt 
op school. Om half tien startten de spelen. Op 
het kaatsveld voor de groepen 1 tot en met 4 
en op het voetbalveld voor de groepen 5 tot 
en met 8. Gezamenlijk werd het Koningslied 
gezongen en de Koningsdans gedaan. Tijdens 
de Koningsspelen waren er ruim 350 kinderen 
uit  Makkum aan het sporten. De kinderen wer-
den bij de spelletjes begeleid door 40 studen-
ten van het Marne College uit Bolsward. “Pri-
ma georganiseerd”, stelde leerkracht Doutzen 
Ouderkerken vast. “Wanneer een spelletjes 
even niet loopt wordt het aangepast, het loopt 
allemaal op rolletjes.”
Ouders namen de  verschillende groepjes on-
der hun hoede. De leerkrachten zorgden voor 

de catering en fungeerden als vliegende keep. 
De leerlingen waren allemaal in gemengde 
groepen ingedeeld, dus niet school bij school 
of klas bij klas maar allemaal door elkaar. “De 
kinderen vinden het erg leuk om bij iemand in 
de groep te zitten waar ze normaal gesproken 
niet mee naar school gaan”, aldus Doutzen 
Ouderkerken.
Buurtsportcoach Tinie Zijlstra van SWF bood 
hulp bij het opzetten van deze spelen. Zo ging 
ze mee naar het overleg met het Marne Colle-
ge en zorgde voor het beschikbaar stellen van 
veel spelmateriaal van de gemeente.
De EHBO had gelukkig niet veel te doen en 
kon net als veel bezoekende opa’s en oma’s 
en ouders met broertjes en zusjes genie-
ten van een zonovergoten evenement op de 
sportvelden.
Met een scholenestafette werden de Konings-
spelen feestelijk en sportief afgesloten.

Op vrijdag 4 mei worden de gevallenen her-
dacht van de Tweede Wereldoorlog, en van 
oorlogssituaties en vredesoperaties van na-
dien. Vanaf 18.45 uur formeert de stoet zich 
op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinus-
school. Er is een kranslegging bij het monu-
ment op de Buren en op het Kerkhof. Na twee 
minuten stilte om 20.00 uur, volgt er een toe-
spraak. Bij de oorlogsgraven zal dit jaar voor 
eerst ook de Poolse vlag halfstok gehesen 
worden.
Naast Nederlandse, Engelse en Canadese mi-

Koningsspelen/sportdag 2018
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“Muziek en Beeld”
Op zaterdag 5 mei om 20.00 uur is in de Koe-
pelkerk te Witmarsum een bijzonder evene-
ment, dat we  concert-tentoonstelling noemen 
met de titel “Muziek en Beeld”. Het evene-
ment is een afwisseling van kunstenaarspre-
sentaties met koorzang en popmuziek met 
als thema VRIJHEID. Wilt u zeker zijn van een 
zitplaats in de kerk. Reserveren kan via e-mail 
tjittiekoopmans@hotmail.com.

‘MUZIEK EN BEELD’ is een onderdeel van pro-
ject DURF! dat ook een Kunstroute zal gaan 
organiseren in Witmarsum. Deze route wordt 
geopend op zaterdagmiddag 23 juni a.s. om 
14.00 uur, en vindt plaats op diverse locaties 
in Witmarsum , gedurende 4 weekends van 23 
juni t/m 15 juli 2018 op zaterdag- en zondag-
middag van 13.30 – 17.00 uur. Nadere infor-
matie volgt. 

Door Judith van Lavieren

BlomYnien bestaat al weer vijf jaar. Aaltje 
Hendriks trakteerde haar klanten in deze ju-
bileumweek op tulpjes van chocola van Kluft 
en op dubbele punten bij een aankoop. In de 
aanloop naar het lustrum investeerde ze volop 
in verdere professionalisering van haar bloe-
menwinkel. Zo werden er nieuwe werktenues 
aangeschaft, er kwam een prachtige folder en 
banner en een nieuwe presentatiekar van pel-
lets, gemaakt door haar broer. De binnentuin 
was ook open ter gelegenheid van het jubile-
um. “Dat kon steeds niet door het koude weer, 
maar hij staat weer vol! Mensen kunnen dus 
weer te kust en te keur”, aldus Aaltje.

“Ik heb hele leuke reacties gehad. Echt su-
per! Het feliciteren begon vorige week al naar 
aanleiding van de advertentie in de Makku-
mer Belboei”, zegt Hendriks. Vanaf ‘it moaiste 
plakje fan Makkum met een supersamenwer-
king met buurman en buurman Rinia’  kijkt ze 
heel positief en dankbaar terug op de afge-
lopen vijf jaar. “Een op persoonlijke wensen 
afgestemd bloemwerk maken, dat is en blijft 
het mooiste.  En daarbij mag het best ‘oars 
as oars’ zijn. Men komt met een boekje of een 
foto van Instagram en dan wordt het voor mij 
een prachtige uitdaging om dat te realiseren 
en op jacht te gaan om de juiste materialen 
te krijgen.”

Vijf jaar geleden gaf ze een baan in de zorg op 
om een bloemenwinkel te beginnen. Een over-
stap waar ze nog steeds heel gelukkig mee is. 
“Het persoonlijk contact dat ik in de zorg wel 
eens miste heb ik nu met de klant. Ik probeer 
de wens van de klant zo goed mogelijk te ver-

BlomYnien viert eerste lustrum

vullen en wordt daarbij niet gehinderd door al-
lerlei wetjes en indicaties”, vertelt Aaltje.
Vijf jaar geleden ontstond niet alleen een nieu-
we winkel er ontstond ook een nieuw, door 
Aaltje zelf bedacht Fries woord: BlomYnien. 
Het motto van Hendriks is: BlomYnien bindt 
bloemen en mensen.  Er wordt vaak naar ge-
informeerd. Wat betekent dat? Dan antwoord 
ik: “Het is bindt met de t van touw. Dat staat 
voor het natuurlijke. Maar naast de natuurlijke 
binding van het touwtje staat het voor de bin-
ding met mensen, de binding met de klanten.”

door Sjoukje Steinhovden

Uit binnen- en buitenland kwamen de belang-
stellenden voor de jaarlijkse open dag die op 
zaterdag 21 april door KM Yachtbuilders werd 
georganiseerd. Meer dan 20 jachten konden 
bewonderd worden, waarvan vijf nog in aan-
bouw. Een aantal van de eigenaren van de 
jachten was ook aanwezig en zij hadden inte-
ressante verhalen te vertellen over hun reizen. 
Die reizen gaan overigens voornamelijk naar 
“ijzige” gebieden zoals Spitsbergen, Groen-
land en IJsland. De heer Jochen Winter was 
uit Duitsland gekomen om een presentatie 
te geven over zijn tocht van Groenland naar 
Alaska, die hem door de Noordwest Passage 
leidde. Slechts 25 jachten slaagden er vorig 
jaar in die tocht te volbrengen, een bijzonder 
verhaal dus. Volgens KM Yachtbuilders eige-
naar Eeuwe Kooi is het meest bijzondere jacht 
dat dit jaar getoond wordt het Polar Expeditie 
schip genaamd “Nanuq”. Het is 78 voet lang, 
niet het langste dat ze gebouwd hebben, maar 
het gewicht van bijna 85 ton maakt haar ze-
ker tot het grootste jacht. De reden dat het zo 
zwaar is, is dat de eigenaar in het ijs wil kun-
nen overwinteren. De romp is van 25 mm. dik 
aluminium, dat dus de druk van het ijs moet 
kunnen weerstaan. De levering van het schip 
staat gepland voor begin 2019.
Diverse leveranciers waren ook aanwezig op 
de open dag en ook een aantal plaatselijke 
lifestyle standjes. Ook aan de jongere bezoe-
kers was gedacht: kinderen (grote en kleine) 
konden hun eigen scheepje in elkaar zetten en 
schilderen en daar een prijs mee winnen. Er 
werd flink en gemotiveerd geknutseld. En wie 
klaar was kon buiten nog meer schepen bekij-
ken en van de zon genieten.
Bron: Persbericht KM Yachtbuilders

Open Dag KM 
Yachtbuilders
druk bezocht

Door Judith van Lavieren

Op zondag 27 mei vieren Hoeksema Kapper 
en Rinia Fietsen feest in de notaristuin in de 
Kerkstraat. Dat beide familiebedrijven waarin 
de vierde generatie de scepter zwaait in mei 
125 jaar bestaan, moet uiteraard gevierd wor-
den. Hoeksema en Rinia zochten naar een 
(fiets)band tussen hun bedrijven en vonden 
die in de snorfiets. Vandaar dat ze een snor-
renwedstrijd uitgeschreven hebben. Die vindt 
plaats tijdens een feestelijke middag die bruist 
van de activiteiten.

In het straatbeeld van Makkum verschijnen 
hier en daar al wat (beginnende) snorren. 
Geen wonder want de prijzen die met de 
mooiste snor te verdienen zijn, zijn de moei-
te waard: Een diner in het Posthûs, een snor-
verzorgingspakket en een behandeling door 
een Barbershop. De deelnemers worden be-
oordeeld door een deskundige jury: kapster 
Manon Roemer, modedeskundige Ewoud van 
der Kamp en Maxima 2017 Karin Wijma. Zij 
zullen letten op de vorm en belijning van de 
snor, de verzorging en of de snor bij het kapsel 

past. Daarnaast bepalen zij wie het mooiste 
geheel (snor/ haar/ kleding/accessoires) naar 
voren brengt en daarmee de ereprijs verdient. 
De presentatie wordt verzorgd door Tjerk 
Bruinsma. Heren het is nog niet te laat, laat uw 
snor staan en strijd mee om de prijzen en de 
eer! Meld u 27 mei tussen drie en half 4 bij de 
scheerbaas bij de ingang van de notaristuin!
Liever geen snor maar toch meedoen aan een 
wedstrijd op de 27ste mei?  Geef je dan op 
voor de naaldhakkenrace. Het wordt alweer 
de derde editie, geleid door Geert Wijma en 
co. Mannen en vrouwen vanaf 16 jaar kunnen 
meedoen. Er is een prijs voor de snelste drie 
in de finale en een prijs voor de best geklede 
naaldhakkenracer. Opgeven kan tot 25 mei via 
125jaarhoeksema@gmail.com of een halfuur 
voor aanvang van de race. Bij opgave graag 
naam en leeftijd vermelden en als je zelf geen 
hakken hebt even je schoenmaat doorgeven.

Naast deze gezonde en gezellige competitie 
wordt het natuurlijk gewoon genieten. Met 
een programma vol hoeden, mode highlights, 
een hapje en een drankje, muziek, exposities, 
scheren en fietsen zit dat wel snor!

Naaldhakkenrace en snorrenwedstrijd tijdens
jubileumfeest Rinia Fietsen en Hoeksema Kapper
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Hoeksema Kapper
feliciteert Rinia Fietsen

mei it 125 jierich bestean!

Makkum, 1 mei 2018

Door Judith van Lavieren

Het worden drukke weken voor Timen en Theo 
Rinia van Rinia Fietsen. Op 1 mei hebben ze 
de sleutel gekregen van het pand in Harlingen 
waarin ze een tweede winkel gaan starten. Het 
is de bedoeling dat deze vestiging op 11 mei 
tijdens de HT open gaat. “Het is de voormali-
ge Profile–winkel aan de Grote Bredeplaats 14 
in Harlingen”, vertelt Timen. “Het wordt hard 
werken maar ik heb ontzettend zin om daar 
los te gaan.”
Tijdens de eerste weken van mei gaan ze de 
winkel in Harlingen dezelfde ‘look’ geven als 
de winkel in Makkum. “We zetten er een zelfde 
balie in. Het gevoel van Makkum moet ook in 
Harlingen komen, uiteraard met dezelfde ser-
vice met een glimlach en dezelfde positiviteit”, 
stelt Timen.
“De winkel in Makkum loopt lekker. Onze klan-
tenkring groeit gestaag. We merken regelma-
tig dat nieuwe klanten door bestaande klanten 
naar ons toe zijn gestuurd. Dat we zo aanbe-
volen is een heel belangrijke reclame voor ons. 
Daarnaast zijn we de afgelopen jaren steeds 
meer een regiofunctie gaan vervullen. Zo heb-
ben we op dit moment al een behoorlijk aan-
tal klanten uit Harlingen. Men stelt regelmatig 
de vraag waarom we dan een tweede winkel 
gaan openen. Het antwoord is dat de winters 
in Makkum te rustig zijn. Daarom gaan we nu 
voor twee vestigingen die in de zomer kunnen 
pieken”, legt Timen uit.
“In beide winkels richten we ons op de toerist: 
veel mooie accessoires en een ruim aanbod 
in huurfietsen en huur e-bikes. Maar we wil-

Rinia Fietsen opent tweede winkel in Harlingen

len ook een mooi aanbod in sportieve fietsen 
hebben en snel een bandje kunnen vervangen 
voor de klant.”
Het verhuren is een groeiend bedrijfsonder-
deel. “Ook hier plukken we  de vruchten van 
positieve mond-tot-mondreclame en een be-
trouwbare dienstverlening. Afgelopen week-
end verhuurden we nog 22 fietsen aan een 
groep mensen die vanuit een restaurant moes-
ten vertrekken. We brengen de fietsen dan ter 
plaatse. En als er onderweg iets is, dan komen 
we het verhelpen.”
Een nieuwe winkel betekent ook nieuw perso-
neel. Momenteel leidt Timen een jongen op. 
“Iwan, onze vaste kracht, gaat de winkel in 
Harlingen bemannen. Op termijn bijgestaan 

door de nieuwe werknemer.”
Vader en zoon blijven de vaste gezichten in 
Makkum. “ Het afbouwen stel ik nog even uit”, 
stelt heit Theo met een glimlach vast.

Gewijzigde ophaaldag
Hallelujah voor oud papier
Let op Hallelujah haalt  in mei het oud papier 
op de tweede zaterdag van de maand op. Dus 
niet op 5 mei maar op 12 mei!

Makkumer Pub Quiz
Op 16 mei aanstaande is het weer zover! Vele 
malen gekopieerd, maar nooit overtroffen, de 
enige echte Makkumer Pub quiz! Onovertrof-
fen qua deelname, moeilijkheid en prijzen. De 
winnaar krijgt echt eeuwige roem! Het Cultu-
reel Podium Makkum en Heerensociëteit Een-
dragt presenteren met enige trots voor de 9de 
keer De Makkumer Pub quiz, met de speciale 
Makkum-ronde! Negen bloedstollend span-
nende ronden. Geluidsfragmenten, foto’s en 
vragen waarvan de antwoorden op het puntje 
van je tong liggen. Maar daar kom je natuurlijk 
op dat moment net niet op. De grote Makku-
mer Pub Quiz. Vorm een team van maximaal 
vijf personen en geef je op om die fantastische 
dinerbon van HCR De Prins te winnen! Opga-
ve alleen via de website www.cultureelpodi-
ummakkum.nl! Aanvang: 19:30 uur. Locatie: 
Bovenzaal HCR “De Prins”, Kerkstraat 1 in 
Makkum. Inleg per team 10 euro. Maximaal 20 
teams, dus wacht niet te lang met opgeven!!

Door Judith van Lavieren

Vier verenigingen uit Makkum hebben mee-
gedaan met de JeugdSponsorActie van de 
Poiesz. Deze actie heeft tot doel om jeugdaf-
delingen van verenigingen financieel te on-
dersteunen. Tijdens de actieperiode krijgen 
klanten munten bij hun boodschappen. Deze 
munten mogen ze naar eigen inzicht aan de 
deelnemende verenigingen uitdelen. De mun-
ten worden in doorzichtige buizen gedepo-
neerd zodat de stand voor iedereen zichtbaar 
is. Aan het einde van de actieperiode werd 
duidelijk hoeveel de Makkumer verenigingen 
hadden gekregen. Een overzichtje van de op-
brengst: Kaatsvereniging Makkum € 872; Ten-
nisvereniging Makkum € 766; DES Makkum € 
807; Volleybalvereniging Makkum € 840.

Deze vier verenigingen willen graag iedereen 
bedanken die munten voor hen heeft verza-
meld en koeken en taart heeft gekocht voor 
extra munten. De Kaatsvereniging heeft met 
de online stemactie 500 extra sponsormunten 
verdiend. Ten behoeve van de JeugdSpon-
sorActie heeft de volleybalvereniging Mak-
kum een promotiefilmpje gemaakt. Hiermee 
wonnen zij 50 extra toegangskaarten voor het 
JeugdSponsorGala. Zodoende kon de Volley-
balvereniging alle jeugdleden uitnodigen om 
mee te gaan naar het gala op 20 april jongst-

leden. Voor het gala heeft de Volleybalvereni-
ging een bus geregeld. De bus was voor een 
leuk prijsje aangeboden door Kooistra Reizen 
uit Franeker.
Dankzij sponsoring van Zeilmakerij Sudersee 
en Huisman Dak- en Zinkwerken uit Makkum 
konden alle jeugdleden van de Volleybalver-
eniging, enkele jeugdleden van de Kaatsver-
eniging en enkele jeugdleden van de Tennis-
vereniging in de bus naar het gala. 

De drie meisjes die vorig het NK schoolmeis-
jes hebben gewonnen, Ilse Zwaagstra, Lieke 
van Loon en Larissa Smink mochten tijdens 
het gala de cheque van de Kaatsvereniging in 
ontvangst nemen.

Jeugd Sponsor Actie van Poiesz Supermarkten

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  
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Nationale molen en
gemalendag 2018
Cornwerd- Nationale molen en gemalendag 
word gehouden op 12 en 13 mei 2018. Ook de 
molen van Cornwerd is dan geopend voor pu-
bliek. De Cornwerdermolen is alleen op 12 mei 
te bezoeken. De molen is middels bewegwij-
zering prima te vinden in het Friese landschap.
Molens en gemalen hebben een nuttige rol in 
het waterbeheer in Friesland. Wetterskip Frys-
lân kan bij extreem nat weer gemalen, molens 
en windmotoren inzetten om wateroverlast in 
de polders te voorkomen. Hiervoor heeft het 
waterschap overeenkomsten afgesloten met 
onder meer de Stichting Waterschapserfgoed.
De Cornwerdermolen is te bereiken per auto 
of per fiets maar ook wandelend via het weid-
se landschap is het mogelijk om de molen 
te bezichtigen. Ook is het mogelijk de molen 
van Cornwerd te bereiken per boot, via riet 
en weide door prachtige natuurgebieden, af-
gewisseld door cultuur, historie, kunst, komt 
u bij de molen in Cornwerd. De vaartijd vanuit 
centrum Makkum is ongeveer 30 minuten. De 
openingstijden van de molen van Cornwerd 
zijn op zaterdag 14 mei van 10:00 tot 16:00
Ook zijn er vele andere molens in de zuidwest-
hoek van Friesland geopend. Kijk voor meer 
deelnemende molens in de regio op www.mo-
lens.nl 

Door Judith van Lavieren

Friesland staat dit jaar centraal bij de 4 en 5 
mei herdenking. Ook in april zijn er al tal van 
activiteiten omdat Friesland in april 1945 be-
vrijd is. Een van die activiteiten was een be-
zoek van Frits Barend aan Makkum. Dit ge-
beurde op 18 april, de dag waarop in 1945 
Makkum door de Canadezen werd bevrijd.
Frits Barend vertelde de kinderen van groep 
7/8 over zijn helden Jelle en Jeltje de Vries. 
“Mijn ouders moesten zich in Amsterdam 
melden omdat ze Joods waren. Mijn moeder 
moest naar het ziekenhuis om te bevallen van 
mijn broertje. De artsen hielpen mijn gezin 
door te zeggen dat mijn vader een besmette-
lijke ziekte had, iets waar de Duitsers erg bang 
voor waren. Zo konden ze vluchten en kwa-
men ze uiteindelijk terecht bij Jelle en Jeltje 
de Vries in Oudega.” Jelle had er best even 
over na moeten denken. “Niet zo gek”, hield 
Barend zijn jonge publiek voor.  “Je liep een 
enorm risico als je betrapt werd op het huis-
vesten van onderduikers. Je moest er echt 
een held voor zijn.”
“Alle 280 inwoners van Oudega wisten er van 
maar hebben allemaal hun mond gehouden. 
Voor mij zijn het allemaal helden Daardoor kon 
mijn broertje gewoon buiten spelen en hoef-

Frits Barend bezoekt De Ark op de Bevrijdingsdag van Makkum

den mijn ouders niet zoals bijvoorbeeld Anne 
Frank altijd binnen te zitten. Probeer allemaal 
te zijn als  Jelle en Jeltje”, was de boodschap 
van Barend aan zijn publiek.
“Na de oorlog werd ik geboren. Zonder Jelle 
en Jeltje zou ik er niet geweest zijn en daarom 
noemden mijn ouders mij Frits Jelle Barend. 
Mijn kinderen heb ik ook de namen van Jelle 
en Jeltje gegeven én gevraagd om hun kinde-
ren weer Jelle en Jeltje te noemen, want deze 
namen mogen nooit uit onze familie verdwij-
nen. Ik heb een papa en mama en een heit 

en mem, want zo noemden wij Jelle en Jel-
tje. Tijdens een bezoek aan het graf van heit 
en mem zagen wij dat het door de kinderen 
van Oudega geadopteerd is, prachtig mooi en 
hartstikke lief.”
Hierna zong groep 7/8  het Befrijingsliet voor 
de heer Barend.
Aansluitend werd het boekje ‘Esther, in dapper 
Joads famke’ gepresenteerd. Een verhaal over 
een meisje dat de oorlog overleefde doordat 
ze uit het weeshuis van Amsterdam gesmok-
keld werd. “Ook weer door helden”, aldus Ba-
rend. Dit lijkt een roman, maar is echt gebeurd. 
Het ontroert me elke keer weer, want ik ken 
Esther.”
Tot slot werd de door de heren Syb Muizelaar 
en Ytsen Kooistra geschreven lesboekje ‘Libje 
yn Frijheid, Werken aan vrede en rechtvaardig-
heid’ aangeboden aan juf  Petra en juf Ans.

Door Sjoukje Steinhovden

Wie alvast goed in Oranje-stemming wilde ko-
men kon donderdagavond 26 april een spe-
ciaal arrangement boeken: in vier restaurants 
in Makkum werd voor de eerste keer een the-
aterdiner georganiseerd. Het idee kwam van 
de kaatsvereniging, in de personen van Minne 
Zwaagstra en Tineke Attema, na hun succes-
volle jubileumrevue van vorig jaar.

Restaurants Hennie fan Rigt, De Prins, De 
Zwaan en It Posthús waren bereid gevonden 
mee te werken aan dit evenement en wie op 
tijd een plekje gereserveerd had kreeg een ge-
varieerd menu voorgeschoteld, zowel culinair 
als cultureel. Tussen de culinaire gangen door 
werden de gasten vermaakt met sketches, al-
lemaal verzorgd door Makkumers.De acteurs 
gingen van het ene restaurant naar het ande-
re, zodat alle gasten in de vier restaurants ook 
alle optredens zagen en hoorden. Elke sketch 
werd aangekondigd door twee charmante the-
aterdames. 

Zo kwamen broer en zus Hylke en Jantsje 
voorbij, die moeite hadden een slaapplaats te 
vinden in Makkum voor Koningsdag. Ze ont-
hulden stiekem een oogje te hebben op Máxi-
ma en Willem Alexander. Wie nog niet vrolijk 
was werd dat vanzelf door hun aanstekelijke 
lach.Ook werden de restaurants bezocht door 
de Amsterdamse mokkels; drie “dames” die 
een spa arrangement hadden geboekt om 
“effe lekker te détoxen” in Mokum. Dat ze in 
Makkum beland waren kwam als een kleine 
schok. 

De door Wiebren Altena geschreven ballade 
van Longerhou, die het (uiteindelijk droevi-
ge) verhaal van de schaatsende Geartsje en 
Simen vertelt, werd op meeslepende wijze 
voorgedragen en nagespeeld. Tenslotte was 
er nog Nij Apollo, die het Makkumer Volkslied 
speelde en zong, maar het tijd vond voor iets 
nieuws en “ter plekke” kwam met een gloed-
nieuw volkslied, dat al snel door iedereen 
meegezongen werd.

Al met al was het een bijzondere en geslaagde 
avond en het zou best eens kunnen dat Mak-
kum er een nieuwe traditie bij heeft...

Eerste Makkumer Theaterdiner succesvol
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MAKKUM -- De Stichting Makkum Art orga-
niseert in het pinksterweekend van 18-21 mei 
voor de tweede keer een brede kunstmanifes-
tatie in en rond het centrum van Makkum. Met 
financiële ondersteuning van onder meer het 
Ondernemingsfonds wordt kunst in velerlei 
vormen gepresenteerd op bijzondere locaties. 
Daarmee ontsluit het dorp zich voor de bui-
tenwereld, omdat er bijvoorbeeld ook gebruik 
wordt gemaakt van [verscholen] tuinen, die 
normaal gesproken alleen van de buitenkant 
te zien zijn. 
Tachtig kunstenaars uit Makkum, de omge-
ving en daarbuiten hebben een plaatsje kun-
nen vinden in het programma. Volgens Maaike 
Poog, Loekie Keur en Thilda Adema, die de 
artistieke leiding van het festival hebben, had-
den dat er veel meer kunnen zijn. ”We hebben 
echter,” zeggen de drie dames, “gekozen voor 
kwaliteit boven kwantiteit. Dit betekent dat we 
de deelnemers voldoende ruimte willen geven 
om zich te presenteren.
Voorbeelden van aansprekende monumenten 
in Makkum, die worden benut voor exposities, 
zijn het prachtige fabriekspand van de voor-
malige Koninklijke Tichelaar dat deels uit de 
16e eeuw stamt, de Doniakerk (17de eeuw), 
de Doopsgezinde Kerk (19de eeuw) en ver-
scheidene prachtige woonmonumenten. “Op 
deze wijze verbinden we kunst uit de Makku-
mer mienskip van vroeger en nu, met heden-
daagse kunst voor de mienskip die we ten-
toonstellen.”
Vanuit de startlocatie is er een route samen-
gesteld door het centrum van Makkum, waar-
bij geheel naar eigen inzicht een reis langs 
de kunstwerken kan worden gemaakt. Via 
de facebookpagina van Makkum Art kunnen 
bezoekers ook digitaal langs de route worden 
geleid. Meewerkende Makkumer middenstan-
ders hebben speciaal voor het festival acties 
ontwikkeld.
Stichting Makkum Art heeft al gerenommeer-
de kunstenaars van binnen en buiten de pro-

Tweede Makkum Art Festival van de mienskip voor de mienskip
vincie bereid gevonden om deel te nemen aan 
het weekend. Voor de eigen Makkumer kun-
stenaars wordt een paviljoen ingericht. Om het 
geheel aantrekkelijk te maken voor het publiek 
worden verschillende optredens verzorgd. Ar-
tiesten zullen verschillende muziekstijlen laten 
horen en er worden diverse workshops aan-
geboden. 
Voor de basisschoolleerlingen worden ver-
schillende creatieve workshops georganiseerd 
en volwassenen kunnen zaterdag 19 mei ge-
nieten van een prachtig pianoconcert van de 
bekende Japanse pianiste Kanako Inoue.  In 
het voormalige pand van Koninklijke Tichelaar 
zal zij met haar virtuoze spel gegarandeerd 
een breed publiek weten te boeien. Zij heeft 
een  aantrekkelijk muziekprogramma weten 
samen te stellen, dat zeer de moeite waard is 
om te komen beluisteren. De aanvang van het 
concert is 17.00 uur. Kaarten á € 10,- zijn ver-
krijgbaar bij boekhandel Coufreur te Makkum, 

in het Waaggebouw en aan de kassa. 
Zondag 20 mei a.s. wordt de komische ope-
ra De Faam de Baas opgevoerd in de boven-
zaal van hotel De Prins. De voorstelling be-
gint om 20.00 uur. De Faam de Baas is een 
Nederlands-Friese opera over ware liefde en 
een slimme dienstmeid, die lovende recensies 
kreeg van de Leeuwarder Courant. Vijf sterren 
maar liefst! De toegangsprijs bedraagt € 12,- 
voor volwassenen en € 8,- voor kinderen. Be-
langstellenden kunnen alvast ‘voorreserveren’ 
door een mail te sturen naar: info@opery.nl.
Al met  al belooft het een spectaculair week-
end te worden met een afwisselend program-
ma voor alle leeftijden, waarbij de gastvrijheid 
en de veelzijdigheid van Makkum centraal 
staat. Het volledige programma is te vinden 
op www.makkumart.nl.

Tot ziens in het kunstzinnige, bruisende Mak-
kum! 

Speciaal voor Moederdag
hebben wij op zondag 13 mei

van 13:30 - 15:30 uur

een high tea
De kosten bedragen € 27,50 per persoon 

en is alleen mogelijk op reservering.

Reserveer dus snel op 0515-231153.

Dus nog op zoek naar een leuk cadeau 
voor je moeder, kom dan naar It Posthûs!
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853




