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Opnieuw na 64 jaar
een indrukwekkende
dodenherdenking in
Makkum

7 8 9

Beachvolleybal
55 teams op Plein 
in Makkum 

Jeugd playbackshow
“Kinderen voor
Kinderen” nog 
altijd populair

Sterke eigen 
internetsite

Zes koninklijke onderscheidingen in gemeente Wûnseradiel
Zoals elk jaar worden er vlak voor Koninginnedag veel Nederlanders beloond
voor een bijzondere verdiensten voor de samenleving in de vorm van een
koninklijke onderscheiding. In de gemeente Wûnseradiel waren dit zes personen.
Eén kreeg de onderscheiding als Ridder in Orde van Oranje Nassau en vijf als
Lid in Orde van Oranje Nassau. Volgens burgemeester Theunis Piersma maakt
het niet uit welke onderscheiding men krijgt, de waardering hiervoor is bij
iedereen even groot.

Makkum - Mevrouw Fenna (Fenny) Poepjes is
sinds 1960 betrokken bij het kerkelijk leven in
Makkum. In de periode 1960 tot 1986 was ze
actief betrokken bij de zondagschool en het
jeugdwerk. In 1986 werd mevrouw Poepjes
benoemd tot ouderling-kerkvoogd waarbij ze het
penningmeesterschap verzorgt. Daarnaast was
ze actief bij de restauratie van de Van Doniakerk
in Makkum en de verbouw en uitbreiding van het

kerkelijk centrum Het Anker. Mevrouw Poepjes
was actief in de bouwcommissie en bij het
verwerven va het nodige geld. Van 1972 tot
1986 was mevrouw Poepjes penningmeester
bij de gymnastiekvereniging D.E.S. in Makkum.
Mevrouw Fenna Poepjes is benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje Nassau.

(vervolg op pagina 4)

Makkum - Naar aanleiding van het drama op
Koninginnedag in Apeldoorn hebben we de
landelijke lijn gevolgd om lopende onderdelen
op de dag zelf ‘stilletjes’ af te werken. De voor-
zitter heeft tijdens de finale van het beachvolleybal
een korte uitleg gegeven aan publiek en spelers.
Waar nodig / mogelijk  is bij volgende programma-
onderdelen stilgestaan bij de gebeurtenis. Het
bestuur heeft het condoleance-register Apeldoorn

gevuld met een passende tekst. Daarnaast heeft
het bestuur een brief verzonden aan de Koningin
en haar familie. Tot slot hebben we een brief
verzonden aan de organiserende Oranjevereniging
in Apeldoorn. We hopen op deze manier namens
de leden en de gehele bevolking van Makkum
en omgeving gevoelens van afschuw en meeleven
te hebben verwoord. 

Klaas Groeneveld.

Drama te Apeldoorn



Kerkdiensten   
zondag 10 mei

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen       

R.K. Kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor J. v.d. Wal                          

Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. H.van Spelden, Den Helder 

Doopsgezinde Gemeente
10.00 uur br. M. Span (Friese dienst)                               

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9,
Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 8.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om
11.00 uur en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de
betreffende Tandartspraktijk S. van Houten, Reinier
Cammingalaan 1, Bolsward. tel. 0515-572049 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-
14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke”
* De voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818
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Info Familieberichten

Nooit klagend, nooit vragend
Je lasten in stilte dragend
Jouw handen hebben voor ons gewerkt
Jouw hart heeft voor ons geklopt
Jouw ogen hebben ons tot het laatst gezocht
Rust nu maar uit, je hebt het verdiend

Aan het eind van zijn krachten is, omringd door
allen die hem lief zijn, rustig van ons heengegaan
mijn innig geliefde man, onze lieve zorgzame
pap en opa

Germen van Malsen
* 12 juli 1943 † 27 april 2009

Harlingen Makkum

44 jaar

Janny van Malsen-de Vries

Rita en Dirk
Marieke

Klaas

Correspondentieadres:
Kalkovens 5, 8754 GP Makkum.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats-
gevonden in crematorium ’Goutum’ te Goutum.

Je hebt gestreden
Je wist dat je ging verliezen

Je strijd was oneerlijk
Je lijden zien, je niet kunnen helpen

dat was onze grootste smart

Je bent nu in veilige haven
Je bent nu thuis in Gods huis

Je hebt nu nooit meer pijn
Je hebt nu nooit meer angst

Het gemis van jou gaat nooit voorbij
Je blijft leven in onze herinnering

Na een moedige strijd is van ons heengegaan
onze lieve broer, papa, oom en opa

Germen van Malsen
Geboren: overleden: 
12 juli 1943 27 april 2009

Wij wensen zijn vrouw Janny, dochter Rita en
Dirk, kleindochter Marieke  en zoon Klaas alle
sterkte toe.

Broers en zussen
Oomzeggers
Neven en nichten
Schoonzussen en zwagers

Rust zacht

Een mens is diep als de zee,
oneindig diep, onpeilbaar.
In diepste diepten stilte,
zo is de mens als de zee.

Na een periode van afnemende gezondheid, waarin
hij door de liefdevolle aandacht in het Hospice
te Sneek nog een mooie tijd heeft gehad, is toch
nog plotseling van ons heengegaan onze broer,
zwager en oom

Hein Kuipers
* 3 februari 1933 † 29 april 2009

Makkum Sneek

Vissen en jagen was zijn leven.

Namens de familie
Bauke en Doetje Kuipers
neven en nichten

Correspondentieadres:
Leerlooiersstraat 44, 8754 EE Makkum

Het afscheid van Hein en de begrafenis hebben
maandag 4 mei j.l. plaatsgevonden te Makkum.

Moai waar buorfrou….
Op 29 april 2009 is ferstoarn 

Hein Kuipers
Hein wie een man fan ‘e natoer.

Altiid warber mei fiskjen, jeien en op ‘e bou.

Grutte bewûndering hawwe wy foar Bauke,
Doetje Titia, Rinnie en de bêrn die him oan it ein
ta sa leafdefol fersoarge hawwe.

De buorren:
Mw. K. Koornstra-van Kalsbeek
Mw. M. Rinia-Kaszynska Jentje en Maaike
Joost en Sandra Rinze en Gonda
Klaas en Sjoukje Sible en Minke
Minne en Nelleke en bêrn.

Nei alle ûnrêst,
einlings wer thús

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan
onze broer, zwager en oom

Liske Adema
* 7 juni 1946 † 30 april 2009

Makkum Noardburgum

Johannes en Feikje
Ineke
Otte en Aukje
Piebe en Chrissie †
Wiebren
Theo en Pietsje
Jan en Annelies

neven en nichten

Correspondentieadres:
Verlengde Oostend 5, 8748 AP Witmarsum

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben
dinsdag 5 mei j.l. plaatsgevonden te Makkum.

50 jjaar ggetrouwd!!

6 mei 1959  ~ 6 mei 2009
Karst een WWillie

Hartelijk gefeliciteerd!!
Jan en Wiepkje
Willem en Inge
Rein en Heleen

Sjoerdtje
en kleinkinderen

Plaats uw familiebericht 
in de Makkumer Belboei
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Magere Fruityoghurt, 1 literpak............nu 1.49
Milner Kaas (minder vet), 500 gram.................................4.99
Johma Zalmsalade, bak 500 gram.....................................1.69

van de Warme Bakker
zak à 6 Mueslibollen.....................................nu 5+1 Gratis

Original Pammenkoeken Mix, pak 400 gram +
Gilse Schenkstroop, 500 gram...........................nu samen 1.89

Druiven, bak à 500 gram............................................1.89 1.49
Kersenroomcake, pak à 6 stuks.............................nu 99 cent

op=op

Profiteer van 7 t/m 9 mei
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflapjes
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Varkens Cordon Blue
100 gram 1,40
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden Rosbief +

100 gram Leverkaas 2,75
Salade van de week

Lente salade
100 gram 1,89
Specialiteit van de week

Varkenshaas op stok
100 gram 1,85

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 7/5 t.e.m. wo. 13/5

Agenda
woensdag 6 mei
Witmarsum – Simmerjûnkeierkes, 19.00 uur
start vanaf ronde brug in centrum van het dorp

donderdag 7 mei
Makkum – Tuin woonzorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

zondag 10 mei   
Cornwerd -  Kaatsveld 10.00 uur
KNKB pupillen meisjes d.e.l. + verliezersronde

woensdag 13 mei
Makkum – k.c. “Het Anker” 10.00-11.30 uur
Inloopnmorgen, gewoon gezellig koffiedrinken,
iedereen is welkom

Makkum – Swan museum o.a. schilderijen,
pastels en aquarellen van Makkum. Open van
donderdag tot en met zondag 13.00 - 16.00 uur,
Slotmakersstraat 2

Piaam – Natuurhistorisch Museum van 1 april tot
26 juni, schilderijen van mevrouw E. Bouma-
Abma (vrouw van Hessel Bouma). Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur.

Allingawier – Expositiekerk in museumdorp van
1 april tot 15 juni, schilderijen van Joop Masséus.
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot
17.00 uur

Allingawier – Landgoed Allingastate van 1 april
t/m 31 oktober, werken van verschillende kunste-
naars uit binnen- en buitenland. Openingstijden:
dinsdag t/m zondag van 10.00 toto 17.00 uur

Uit eigen regio



Makkum - De heer Ferdinand (Feddy) de Boer
is al meer dan dertig jaar actief betrokken bij de
muziekvereniging Hallelujah in Makkum. In de

periode 1974 tot 1992 was hij bestuurslid bij het
tamboerkorps en hij was één van de initiatief-
nemers voor het nieuwjaarsconcert van Hallelujah.
In 1976 was de heer De Boer intensief betrokken
bij de oprichting van het majorettekorps van
Hallelujah. Van 1997 tot 2006 was de heer
De Boer bestuurslid van de Federatie van muziek-
en zangverenigingen in de gemeente Wûnseradiel.
De heer De Boer is sinds 1954 actief lid van de
drumband van de muziekvereniging Hallelujah.
Sinds 1990 maakt De Boer deel uit van het
Comité Dodenherdenking Makkum en is hij
sinds 1996 lid van het comité wat jaarlijks de
Makkumer trimloop organiseert. In de periode
1990 tot 1995 was de heer De Boer bestuurslid
van Plaatselijk Belang Makkum. Ook op kerkelijk
gebied is de heer De Boer actief geweest als
secretaris en voorzitter van de jeugdraad en
jeugdouderling van de Geformeerde kerk in
Makkum. Van 1970 tot 1999 was De Boer lid
van de vrijwillige brandweer in Makkum. De heer
Ferdinand de Boer is benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . . 6.00

3 kg bieflappen  . . . . . . . . . . . . 15.00

1 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

5 kg gehakt  . . . . . . . . . . . . . . . 16.00

1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . . 5.00

5 hamburgers  . . . . . . . . . . . . . . 3.00

1 kg fricandeau  . . . . . . . . . . . . . 6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . . 5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . . 4.75

1 kg schnitzel  . . . . . . . . . . . . . . 7.00

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . . 10.00

1 kg verse worst  . . . . . . . . . . . . 3.50

1 kg shoarma  . . . . . . . . . . . . . . 4.25

1 kg varkenshaas  . . . . . . . . . . . 10.50

1 kg speklappen  . . . . . . . . . . . . 4.25

5 zigeunerschnitzels  . . . . . . . . . 3.50

5 slavinken  . . . . . . . . . . . . . . . . 3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst        32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt

De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
v o o r  M E I

Kip in pikante gembersaus
Ajam Pangang
Pisang Goreng
Witte Rijst

2 pers. 12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Zes Koninklijke onderscheidingen in gemeente Wûnseradiel
(vervolg van voorpagina)

Makkum - De heer Klaas Groeneveld is sinds
1984 betrokken bij de Koninginnevereniging
Makkum, onder ander bij de ontvangst van een

grote groep Canadezen in Makkum ter gelegen-
heid van 40 jaar bevrijding en bij de organisatie
van de jaarlijkse  Dodenherdenking. In 2004
werd Klaas Groeneveld voorzitter van de
Koninginneverenging Makkum. In 2005 was hij
mede-organisator van het feestprogramma van de
viering van 60 jaar bevrijding. Klaas Groeneveld
was nauw betrokken bij de organisatie van de
viering van Koninginnedag 2008 in Makkum.
Van 1985 tot 1991 was de heer Groeneveld
betrokken bij de Scoutinggroep Burdine in
Makkum en daarbij was hij betrokken bij de
bouw van een nieuw scoutinggebouw. Van 1989
tot 1993 was de heer Groeneveld voorzitter van
Plaatselijk Belang Makkum. Ook op kerkelijk
gebied is de heer Groeneveld actief geweest
onder bij het verzorgen van catechese avonden en
als secretaris van de parochiale caritas instelling.
In de periode 1997 – 1998 was hij betrokken bij
de berging van een vliegtuigwrak uit de Tweede
Wereldoorlog uit het IJsselmeer. De heer Klaas
Groeneveld is benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje Nassau.

Makkum - De heer Wieger Postma is sinds
1997 bestuurslid van de Stichting Kerk en Toren
Cornwerd. Dankzij de initiatieven die hij op
subsidiegebied heeft ondernomen zijn er veel
zaken aangepast in het kerkgebouw. Vanaf 1978
is de heer Postma actief voor de Protestante
Gemeente Makkum c.a. Van 1978 tot 1986 was
hij ouderling en kerkvoogd. Van 1994 tot 2002
was hij diaken en ook in deze functie was hij
actief als voorzitter en als penningmeester. Sinds
1999 tot heden is hij lid van de restauratie-
commissie van de Van Doniakerk in Makkum.
De heer Postma is sinds 1979 tot heden bestuurs-
lid van de Stichting Sint Annaleen te Makkum
waar hij de administratie verzorgt en het oproepen
van nieuwe beneficianten organiseert. Tenslotte
is de heer Postma sinds 1996 tot heden actief als
vrijwilliger bij Tafeltje dekje. De heer Wieger
Postma is benoemd tot Lid in de Orde van
Oranje Nassau.
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BBAASS ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell -- GGrrooeennttee --

FFrruuiitthhaaannddeell
Wij staan zaterdag 

op de parkeerplaats in de
Lieuwkemastraat

Mooie lekkere Broccoli             
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.65

Kersverse witlof
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.75
maar 3 pond voor  . . . . . . . . 1.00

Mooie Hollandse trostomaten
1 pond voormaar  . . . . . . . . . 0.50

Lekkere Elstar appels                      
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 0.85

Mooie Turbana bananen  
1 kilo voor maar . . . . . . . . . . 1.00

Bij besteding boven 5.-,
10 grote eieren voor  . . . . . . 1.00

Voor verdere aanbiedingen,
komt u bij ons kijken

Ferwoude - De heer Gerben Stellingswerf is sinds
2004 tot heden de beheerder van het dorpshuis
“de Djippert” in Ferwoude. Sinds 2005 is de
heer Stellingwerf bestuurslid van dorpsbelang
Ferwoude. De heer Stellingwerf is reeds veertig
jaar actief als muzikant. Sinds 1983 is hij lid van
muziekvereniging Excelsior in Parrega. Van
1992 tot 2004 was bij bestuurslid en voorzitter
van de muziekvereniging. Vanaf 2004 tot heden
is hij verantwoordelijk voor de muziekbibliotheek
van de vereniging. De heer Stellingwerf heeft
binnen de agrarische wereld verschillende functies
vervuld. Van 1985 tot 1994 was lid van de werk-
groep melkveehouders van het CLM waarbij hij

nadrukkelijk betrokken was bij vernieuwingen
binnen de melkveesector. In 1970 was hij mede-
oprichter van Jong Agrarisch Workum en later is
Stellingwerf bestuurslid geworden van het CBTB.
De heer Stellingwerf is, tot de liquidatie in 2000,
bestuurslid en voorzitter geweest van de Coöpera-
tieve Groenvoerdrogerij in Workum. De heer
Stellingwerf is sinds 1965 totaal 20 jaar op kerke-
lijk gebied actief geweest als ouderling, diaken
en binnen het jeugdwerk. De heer Stellingwerf
was ook politiek actief. Van 1982 tot 2007 is hij
bestuurslid van het CDA Wûnseradiel geweest.
De heer Gerben Stellingwerf is benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.

Zes Koninklijke onderscheidingen in gemeente Wûnseradiel
(vervolg van pagina 4)

Schettens - De heer Lykle Spijksma is sinds 1983
de drijvende kracht binnen de redactie van de
dorpskrant “Viadukt”, de dorpskrant voor de
dorpen Schettens en Longerhouw. De heer
Spijksma verzamelt het nieuws voor de beide
dorpen, legt de diverse activiteiten in de dorpen
vast op foto en is de drukker van de dorpskrant.
Sinds 2002 houdt hij bovendien wekelijks de
website van de beide dorpen bij. De heer Spijksma
is verder verantwoordelijk voor het drukken van
de dorpskrant van Schraard en van de liturgieën

van de kerkdiensten en van de rouwdiensten.
Bijzonder is het om te melden dat de heer
Spijksma al sinds 1973 lid is van het stembureau
te Schraard. Sinds 2007 is de heer Spijksma vrij-
williger in het dorpshuis en bij de sportclub S.L.S.
te Schettens. Daarvoor is de heer Spijksma 10
jaar in het beheer van het dorpshuis actief
geweest. Tenslotte organiseert de heer Spijksma
sinds 2005 jaarlijks belastingzittingen voor
leden van het CNV. De heer Lykle Spijksma is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Familiebericht
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FLITSEND TUINFEEST
TE

EXMORRA

OP ZATERDAG 9 MEI A.S.

MET DE TOPFORMATIE

MELROSE
AANVANG: 22.00 UUR

FEESTTENT OP HET SPORTVELD

LEGITIMATIE VERPLICHT

ORGANISATIE: ST. CLUB'77 EN ST. LEX

Hjirby wurde leden fan Doarpskrite Makkum
útnoege ta it bijwenjen fan de Algemiene Ledegearkomste
op woansdei 13 maaie 2009 om 20.00 oere yn 'e lytse seal 

fan 'De Zwaan' te Makkum

Wurklist:
Iepening
Oantekeningen lêste jiergearkomste
It jierferslach 2008-2009
Ynkommen stikken
Meidielings
Finansjeel jierferslach
Ferslach kaskommisje
Beneaming nije rekkenopnimmer
Bestjoersferkiezing:
Nij bestjoerslid: Gea Bakker
Tarieding seizoen 2009-2010
Omfreegjen
Ôfsluting

Indrukwekkende
dodenherdenking
op Kornwerderzand
Kornwerderzand - Al heel veel jaren wordt er
op Kornwerderzand bij de Kazenmatten een
dodenherdenking gehouden. Dit jaar waren er
opvallend veel mensen aanwezig. Hieronder ook
verschillende jongeren. De herdenkingsplechtig-
heid wordt in samenwerking met het contact Oud
Mariniers gehouden. Een detachement van de
44e reg. Johan Willem Friso uit Havelte vormde
de erewacht, terwijl de pijpers en tamboer van
het korps Mariniers de herdenking muzikaal
begeleiden. Bij de herdenking waren nog twee
veteranen van Kornwerderzand aanwezig De heer
Van Dokkum uit Andijk en 92 jaar oud en de
heer Corporaal uit Kollum 90 jaar oud. Eén
weduwe van een helaas overleden veteraan was
ook aanwezig. 

Ds. J.P. van Olffen uit Makkum sprak de aan-
wezigen toe. Hij wees de mensen op het feit dat
er nog maar weinig mensen zijn die het na kunnen
vertellen. Het zijn de laatste die gehoord kunnen
worden. Hij wees ook op de tragedie die in
Apeldoorn plaats gevonden heeft en vroeg zich
af waar bij de mensen de grens ligt. Nog steeds
moet overal op de wereld de vrijheid verdedigd
worden. Het beschermen van mensen die niet in
staat zijn voor zich zelf op te komen is nog
steeds noodzakelijk. De grens van respect is
soms moeilijk. Waarom mogen er wel grapjes
gemaakt worden over Belgen maar niet over
Mohammed. Ben je Nederlander omdat je hier
geboren bent, of moet je het worden door middel
van een examen. Vragen die Ds. van Olffen
stelde. Hij eindigde met de woorden uit de laatste
brief van kapitein Boers. Daarna konden alle
aanwezige militairen en burgers de bloemen bij
de drie monumenten leggen. Dit alles onder
begeleiding van de muziek. Nog steeds ieder
jaar is er een grote delegatie militairen, vanuit
verschillende disciplines bij de herdenking aan-
wezig. Bij de twee minuten stilte was alleen het
geluid van de auto’s op de Afsluitdijk te horen en
eigenlijk is dat op zo’n moment een beetje storend.

Mededeling
Verzoek om advertentieopdrachten c.q. verslagen
en overig nieuws vanaf dinsdag 12 mei tot en
met maandagavond 18 mei a.s. te bezorgen  bij
Truus Rienstra, Kofstraat 3  8754 AR Makkum,
tel. 0515- 23 16 48, e-mail: rienstra@makkum 

* Door de vele activiteiten rond Koninginnedag
is mogelijk niet alle nieuws geplaatst.
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Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Opnieuw na 64 jaar een indrukwekkende dodenherdenking in Makkum

Makkum - Op 4 mei werd ook in Makkum doden-
herdenking gehouden. Op de route zorgde harmonie
en drumband Hallelujah voor de  begeleiding met
koraal en marsmuziek. De leden van scouting groep
Burdine markeerden de route en de graven met
brandende fakkels. Na het leggen van bloemen en
kransen werd op het kerkhof stilgestaan bij hen die
vielen voor onze vrijheid. Klaas Groeneveld, voor-
zitter van het Comité Dodenherdenking, hield een
overdenking waarvan hier een verkorte weergave.  

Het landelijk 4 en 5 mei comité heeft als thema voor
dit thema jaar aangereikt: “Vrijheid en identiteit”.
De reden waarom het nationaal comité 4 en 5 mei
heeft gekozen voor het thema van “Vrijheid en
identiteit” is dat er in de geschiedenis veel perioden
zijn aan te wijzen, waarin je niet onder een eigen
identiteit in vrijheid mocht leven. Niet mocht zijn
wie je was. Niet er voor kon uitkomen wie je was,
voor welke idealen je stond, welke vrijheden je
waardeerde. Met name regiems, die nastreven dat je
allemaal moet zijn zoals het regiem het wil, hanteren
vaak een ideologie, en waarderen dan degenen hoger
die er bij willen horen. En tegelijkertijd kleineren
ze degenen die afwijken van de door hun uitverkoren
ideologie; het door hen uitverkoren ras; de door hen
verkozen afstamming.

Al degenen, die in Makkum en directe omgeving om-
kwamen, werden tijdens de herdenkingsbijeenkomst
genoemd, met een korte weergave van het gebeurde. 
Otto Adema, zoon van Wabe en Metsje, was als
militair op verlof uit Nederlands-Indië. Na de inval
op 10 mei 1940 meldde hij zich in Amsterdam bij
een onderdeel, en werd bij beschietingen getroffen. 

Willem Tichelaar uit Arum liep met zijn verkering
Martha Amels op de Leane, doch had eigenlijk zich
moeten melden bij de duitse bezetter. Hij werd
gearresteerd, en is omgekomen, waarschijnlijk in
Duitsland.

Bij de luchtoorlog boven Zuidwest Friesland worden
verscheidene toestellen van de RAF neer-gehaald,
waarbij bemanningen omkomen. Bijna 40 stenen
getuigen van het overlijden van deze jonge mannen. 

Als de jonge dominee Lourens Touwen zich in
Leeuwarden meldt bij de duitsers, in de hoop een
gearresteerde jongeman vrij te krijgen, wordt hij
zelf gearresteerd, op transport gesteld naar de SD

in Groningen en op 8 september 1944 omgebracht
bij het Drentse plaatse Vries.

Op zaterdagmorgen 7 april gebeurt er een drama in
Makkum. Er is een massale razzia gehouden, waar-
bij vele Makkumers werden gearresteerd. Daarvan
werden 6 jongemannen, na een zwaar verhoor,
gefusilleerd: Sjoerd Adema (broer van Otto), Hobbes
Dijkstra, Fetze Elgersma, Hermanus Falkena,
Jacobus Keller en Hendrik Lemson. Naderhand werd
de gearresteerde Jan Emmens meegenomen door
de duitsers, over de Afsluitdijk. Ook hij werd gedood,
en wel bij Anna Paulowna.

Het is 17 april 1945: de bevrijding is in zicht. Bij
het helpen van de Canadese bevrijders, die vanaf
Bolsward, via Wons naar Makkum kwamen, kreeg
een sectie van de NBS enkele opdrachten. Duitsers
hadden zich verschanst hoog in een boerderij. Bij
beschietingen in open veld, vanuit de boerderij,
werden de NBS-ers Schelte Bruinsma en Simon
Sipma gedood. De volgende opdracht was om de
brug bij Laanzigt (net buiten Makkum) te bezetten.
De NBS ging op pad, doch nabij de brug werden ze
beschoten door de duitsers. Hierbij werden Rinnert
Anema en Roelof van der Meer gedood. De schutter
Hendrik Postma heeft vervolgens met zijn bren de
duitsers onder vuur gehouden, in een poging om onder
deze dekking de rest van groep NBS terug te laten
trekken. Dit is gelukt, doch deze moedige en held-
haftige actie kostte Hendrik het leven. 

Het is 18 april 1945 als de Canadezen mortiergranaten
op Makkum afvuren, om de duitsers tot overgave te
dwingen. Hierbij kwamen burgers in Makkum om
het leven, te weten: Hidde Lemstra, Doede Zijlstra,
Durk Tijmstra en Emmy Moosdorf. Makkum was
weer vrij, maar had een zeer zware tol betaald.

De 4e mei: de avond is gekozen als opmaat naar de
grote dag: Bevrijdingsdag; dag van de vrijheid. De
avond van 4 mei is gekozen om stil te staan bij de
doden. Stil te staan om even tijd te nemen in deze
jachtige tijd. Stil te staan, om hun nagedachtenis
mee te nemen naar deze tijd en vast te houden. We
noemen hun namen en gedenken hen in de 2 minuten
stilte. Overal in het land is het gedicht bekend gemaakt,
dat dit jaar specifiek gericht op de 4e mei-herdenking
is geschreven. De jonge dichteres is de 18 jarige Manon
Slob, zij las dit voor op de Dam in Amsterdam, in
Makkum voorgelezen door voorzitter Klaas Groenveld.
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MOEDERDAG
Een goede moeder
geeft alleen maar

jaar na jaar

Nu kunt U iets terug doen!
Een bloemetje?

Tuincentrum MMaggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

De Munniksplaat 3    8754 HG  Makkum
Telefoon 0515-232323   Fax 0515-232770

Internet: www.nicomorien.nl

VOOR-
RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten.
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

Beachvolleybal  55 teams op Plein in Makkum 

Makkum – Voor de 15e maal organiseerde  de
volleybalvereniging Makkum onder auspiciën
van de Koninginnevereniging Makkum het
beachvolleybaltoernooi op een zandvloer op het
Plein. De deelname bestond uit 55 teams, er werd
gespeeld op 5 velden. Bij de uitslag staat aan-
gegeven of men 2 tegen 2 of 4 tegen 4 speelde.
Evenals voorgaande jaren was het weer een
sportieve ontmoeting in het IJsselmeerdorp. De
teams waren in verschillende sterkten en leeftijden
ingedeeld. De winnaars gingen met een geldprijs
naar ‘huis’. Voorafgaand aam het volleybal-
spektakel maakte het harmoniekorps en drumband
van Hallelujah, een muzikale rondgang door het
dorp, met achter kinderen met versierde fietsen.
Het was dit jaar voor het eerst dat de harmonie
staand op het volleybalveld van zand het
Wilhelmus speelde. Na afloop van de volleybal-
dag om vijf uur ’s middags vroeg voorzitter Klaas
Groeneveld van de Koninginnevereniging het
woord en kwam met de verschrikkelijke mede-
deling over het drama wat zich eerder op de dag
in Apeldoorn had voorgedaan. 

De uitslagen zijn als volgt:
Dames Promotieklasse (2-2) 
1) M&A
2) De Mutsen
3) Hakuna Matata

Dames 1e-  en 2e klasse (4-4)
1) Unique
2) De Vier Drietjes

Dames 3e- en Recreatieklasse poule 1 (4-4)
1) Friends
2) De Toppers

Dames 3e- en Recreatieklasse poule 2 (4-4)
1) Beach Girls
2) The Pink Ladies

Dames 3e- en Recreatieklasse poule 3 (4-4)
1) Chica Bonita’s 
2) Bauke’s Angels 

Meisjes (4-4)
1) Beach Chicks
2) FC Weet Niet

Heren 1e- en 2e divisie (2-2_
1) De Rakkers
2) Sop fân Botsje
3) De Grapjassen

Heren Promotieklasse (2-2)
1) Bakker en Bakker
2) Jeroen en Taco

Heren 1e klasse (2-2)
1) De Boukje’s
2) Seemokken 1

Heren Recreatieklasse poule 1 (4-4)
1) Auke Neeltjes
2) Slow down

Heren Recreatieklasse poule 2 (4-4)
1) De Batty’s
2) Keet Surein

Oecumenische kerkdienst in paviljoen
Makkum – Traditioneel wordt er elk jaar met
Koninginnedag door het Oecume Overleg
Makkum, in samenwerking met de Koninginne-
vereniging, een kerkdienst voor alle gezindten
gehouden. Het houden van een dienst in de
feesttent stoelt al op ene heel oude traditie en de
belangstelling is elk jaar groot. Voorganger was
dominee Jeroen van Olffen van de PKN-gemeente
in Makkum. Het harmonieorkest Hallelujah o.l.v.
dirigent Nynke Jaarsma zorgde voor de muzikale
begeleiding.

Het was dit jaar wel een heel bijzondere dienst,
dominee van Olffen memoreerde het verschrik-
kelijke drama wat zich in Apeldoorn heeft afge-
speeld. In de tent brandde de Paaskaars en stonden
waxinelichtjes die door kinderen en volwassenen
werden aangestoken voor het medeleven met de
nabestaanden van de slachtoffers. Na de dienst
werd er gezamenlijk koffiegedronken en volgde
het Oranjeconcert door de plaatselijke Harmonie
Hallleujah.
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Kinderspelen in de feesttent

Makkum - Er zijn van die dingen die absoluut
horen bij de feesten van Koninginnedag. Hier horen
ook de kinderspelen bij. Voorheen waren deze buiten,
maar de laatste jaren zijn de spelen in de tent. Dan
ben je in ieder geval niet afhankelijk van het weer

en kunnen alle spelen gespeeld worden. Nog steeds
heeft de Koninginnevereniging van die mooie oranje
hoofddeksels op voorraad. Er zijn nog steeds kinderen
die deze oranje kroon graag op hun hoofd zetten. 

Er waren weer allerlei verschillende spelletjes. Tien
in totaal en de kinderen kregen tijdens het spelen
van de spelletjes, drinken en dankzij Frisia was er
geen koek, maar echte spekjes die gehapt moesten
worden. Voor de kinderen van groep 7 en 8 van de
basschool was er een puzzeltocht door Makkum.
Ook hier deden een groot aantal kinderen aan mee.
Alle deelnemers kregen aan het eind van de spelletjes,
als ze hun formulier ingeleverd hadden, als beloning
een zakje chips. Dit was er ook voor de kinderen
die aan de puzzel-tocht meegedaan hadden.

Kinderen van basisscholen maken vliegers 

Makkum - Voor de eerste keer konden de kinderen in
de feesttent vliegers maken. Er waren ruim honderd
kinderen die dit wel eens mee wilden maken. Hele
bijzondere vliegers. Er was zelfs een vader die dacht

dat deze vlieger meer spanten moest hebben. Dit was
niet het geval. Eerst mochten de kids de vlieger hele-
maal versieren met tekeningen etc. Er werd hard
gewerkt en daarna moest de vlieger in elkaar gezet
worden. De lijn waarmee je een vlieger de lucht in
laat vliegen was er natuurlijk ook bij en toen de
vliegers klaar waren stond er een aardig windje en kon
het vliegeren beginnen. Het zal niemand ontgaan
zijn, overal in en buiten het dorp zag je dezelfde vorm
van vlieger de lucht in gaan. Dat vliegeren niet voor
iedereen gemakkelijk is bleek al snel. Zelfs enkele
ouders weten niet dat je een vlieger altijd tegen de
wind in de lucht in moet brengen. Met enige uitleg
van anderen lukte dit ook en nu weten heel veel
kinderen en ouders hoe leuk vliegeren kan zijn.
Een groot succes.

Jeugd playbackshow “Kinderen voor Kinderen” nog altijd populair

Makkum – Zo’n 300 kinderen, ouders en grootouders
vulden de feesttent voor het jaarlijkse spektakel de
playbackshow. Bij de jongste groep deden 13 kinderen
mee. Het waren allen meisjes. Waar blijven de
jongens?  De jongste groep heeft altijd een grote
verscheidenheid aan optredens. Een enkeling doet
het voor de eerst keer en moet nog heel erg wennen
aan al die mensen, die naar je luisteren en kijken.
Het is dan wel eens moelijk om te bewegen en
tegelijk te playbacken. Toch wist de jury uiteindelijk
drie winnaars aan te wijzen. De jury bestond uit echte
muziekliefhebbers. Karin Reyns, Lourens Adema en
Wytske Hoekstra. De deelnemers werden door Jetse
Genee op hun gemak gesteld en voorgesteld aan het
publiek. De liedjes van Kinderen voor Kinderen
zijn nog altijd populair bij een playbackshow en de
eerste prijs werd gewonnen door Anna van der
Geest met het liedje huiswerk van Kinderen voor
Kinderen. De tweede prijs was ook een liedje van
kinderen voor kinderen en wel het liedje Dolfijn.
Deborah van der Geest (zusje van nummer 1 Anna)
Amber Bosshardt en de mascotte Jade Bosshardt

waren prachtig gekleed en maakten net als nummer
één mooie ritmische bewegingen. Jade was de
mascotte die roerloos voor de andere meisjes op
het podium bleef zitten, zoals haar opgedragen
was. De derde prijs was voor Baukje Bosma met
een liedje van Jumbo. Met haar rieten rokje zag ze
er heel tropisch uit.

Bij de oudste groep waren eigenlijk heel gerouti-
neerde playbackkers. Hier deden 22 meisjes mee
tot de leeftijd van 12 jaar. Amy van Palmhoven trad
zelfs twee keer op. Rixt van der Bles en Marte
Oostenveld hebben al vaker meegedaan en dat was
ook duidelijk te zien. Ze zagen er prachtig uit en
alles liep synchroon. Ook zij hadden een liedje van
Kinderen voor Kinderen. Ik wil beroemd worden.
Als ze zo door gaan worden ze dat misschien nog
wel eens. De tweede prijs was voor Nynke Kuipers
en Elbrich Lutgendorff. Nynke heeft duidelijk iets
in de genen van haar vader Arie en het playbacken
van een liedje van de Zware jongens was dan ook
echt hilarisch. De meisjes van de derde prijs zijn zo
langzamerhand ook geen onbekenden bij de play-
backkers. Loes Attema, Silke Bruinsma, Marleen
Schippers en Evelien van der Land hadden het
liedje So What van Pink uitgekozen. Moelijk om
met vier meisjes goed op elkaar ingespeeld te zijn.
Ze deden het geweldig en hadden de derde prijs
absoluut verdiend. 

Het zou leuk zijn als er in de toekomst weer eens
jongens mee gaan doen. Het hoeven dan echt geen
softe liedjes te zijn. Er zijn best wel jongens bands die
stoer zijn en zich uitstekend lenen voor een playback.

Puzzeltocht  door het dorp

Makkum – Op zondagmiddag verbetert het weer
aanmerkelijk, en kunnen ongeveer 50 kinderen,
ouders door het zonnige Makkum kuieren. Een
puzzeltocht met route aanwijzingen en 23 vragen
die beantwoord moesten worden. Na ruim een
uur wandelen, kwamen ze weer aan de finish.
Een heel interessante tocht, waarbij velen attent
waren gemaakt op situaties die je anders gewoon
niet opmerkt.

De prijzen speelgoedbon ging naar: 
1e pr. Elbrich Lutgendorff 228 pnt, 
1e pr. Roan Altenburg 
2e pr. Marleen Schippers

Hanna van Koldam 218 pnt
Bente Groeneveld 218 pnt. 

3e.pr. Hanna Postma 216 pnt, 
Marrit Idsenga 215 pnt.

Bij de volwassenen scoorde Jan Nauta het hoogst
met 228 punten.

Versierde fietsen voor de optocht

Jaarmarkt in het centrum van Makkum

Afvuren kannonen op de haven van Makkum.
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Graag tot ziens,
Anja, Alie, Alina, Linda, Bianca en Femmy
Jose, Gethy en Lieuwe

Simon Stijlstraat 5  Corn. Douwesstraat 1
8861 CH Harlingen    8881 CL Terschelling West
Tel. 0517-417158     Tel. 0562-443396

e.mail: harlingen@hireisbureau.nl  -  webs. www.hireisbureauharlingen.nl

Wij begrijpen waar u heen wilt!!!

Familieberichten

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en broertje

LUUK JULIUS

25 april 2009

Chris en Pietie Landskroon-Schrale
Hessel Sybrand

Brekkerweg 10
8755 JK Skuzum

Deze 'verfriesde' meid 
wordt maandag 30.........
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afwezig van
maandag 18 mei t/m vrijdag 22 mei

NB: ivm met de vakantie is er maandag 
18 mei ook geen gelegenheid om in de 

praktijk bloed te laten prikken.

Waarneming praktijk en apotheek
collega B. Steenhuizen
Praktijk: Klipperstraat 11a, 
Tel. 0515 - 231494

Praktijkinformatie:
* Spreekuur 8.30 - 11.00 uur
* Alle boodschappen vóór 12.00 uur

‘s middags uitsluitend spoedgevallen
* Medicijnen afhalen 16.00 uur - 17.00 uur

Huisartsenpraktijk en Apotheek
B.J.H. Dierick

Dyslexie? Wat nu?
Bibliotheek Makkum

Dinsdag 19 mei
van 19.30 – 21.30 uur

Lia Willems vertelt over haar dyslexiepraktijk
Letterwijs, legt uit wat dyslexie precies is

en informeert over mogelijke
ziektekostenvergoedingen.

Inschrijven op ontdekdebieb.nl 
of in de bibliotheek tijdens openingsuren

Bibliotheek Makkum

Te KKoop

In een Candy Trio 
zijn samengebouwd, 
gevoed met 3 fasen 

vier electrische kookplaten
een electrische oven

een (kleine) vaatwasser

Wij hebben twee Candy Trio, 
wij houden er één.

De andere, in redelijke staat, 
gaat voor elk aannemelijk bod 

Tel. 0515 - 231349

Rommelmarkt “Actie Kerkenwerk” 
Makkum - Zaterdag 9 mei a.s. wordt de jaarlijkse
Rommelmarkt georganiseerd in k.c. “Het Anker”
(Buren 15). Ditmaal is een deel van de opbrengst
bestemd voor de World Servants. Een groep
jongeren is enthousiast en gaan dit jaar mee-
werken aan projecten in de Dominicaanse
Republiek en Jamaica. Behalve de rommelmarkt
is er deze dag een gezellig ‘kerkcafé’ en zijn er

diverse activiteiten. De deuren gaan om half tien
open en om vier uur ’s middags hoopt men veel
van de ingebrachte spullen te hebben verkocht. 

De entree bedraagt één euro, kinderen tot 12 jaar
gratis. Op het toegangsbewijs is een etentje
te winnen voor twee personen bij restaurant
“It Posthûs” op het Plein.

Dauwtrappen Hemelvaartsdag
Makkum - ‘t Nut Departement Makkum organi-
seert op donderdag 21 mei Dauwtrappen. De
wandeltocht begint ’s morgens om 6.00 uur, zal
ongeveer 1½ uur duren en wordt afgesloten met
een gezamenlijk ontbijt. Tijdens de wandeltocht
is er een teatrale verassing. Deelnemers dienen

rekening te houden met goed schoeisel.
Huisdieren kunnen helaas niet meedoen. 

Voorverkoop boekhandel Couffreur in Makkum
7 mei t/m 16 mei. Leden 5,- t/m 12 jaar 2,50
Niet leden 6,- t/m 12 jaar 3,-

Drukke Meimaand Mannenkoor “Flevosanghers” 
Makkum - Na een succesvol optreden in
“Het Anker” op 18 april j.l. is er woensdag
6 Mei om 19.30 uur, een optreden in Avondrust
en  zaterdag 16 Mei wordt er gezongen in
,,De Finke” in Koudum om 14.30 uur. Zondag
24 Mei om  9.30 uur treden de “Flevosanghers”
op in de R.K.Martinuskerk tijdens de viering ter
gelegenheid van het 50 jarig huwelijksfeest van

één van de leden. Op eerste Pinksterdag om
9.30 uur in de Piramide Holle Poarte, zullen ook
dit jaar de “Flevosanghers” weer hun mede-
werking verlenen. Na de zomer zal er weer
worden geoefend onder de bezielende leiding
van Marco Rypma,voor diverse optredens met
als hoogtepunt het Kerstconcert. Nieuwe leden
zijn van harte welkom !

Voorjaarsmarkt R.K. St Martinusschool 
Makkum – De St. Martinusschool organiseert
donderdag 14 mei van 15.00 tot 19.00 uur een
voorjaarsmarkt met o.a. Rommelmarkt, Kika
Beren, Draaiend Rad, Verkoop van zelfgemaakt

knutselwerken, Schminken, Muziekoptreden,
Verkoop taarten/cakes, Loterijen, gemaakt voor
en door de kinderen. Komt allen!! 

Praktische verkeersproef 2009 voor 490 leerlingen
van 28 baisisscholen
Makkum - Het is weer zover! In de week van
11 tot en met 15 mei 2009 wordt alweer voor de
16e keer de praktische verkeersproef gehouden.
Ruim 490 leerlingen van 28 basisscholen in de
gemeenten Bolsward, Wûnseradiel, Littenseradiel
en Nijefurd doen hier aan mee. Deze verkeers-
proef is een gezamenlijk initiatief van de gemeen-
ten Bolsward, Wûnseradiel, Littenseradiel en
Nijefurd en de politie en is bedoeld voor de
groepen 7 en 8. 

Op donderdag 16 april jl. hebben deze leerlingen
het (landelijk) theoretisch verkeersexamen van
Veilig Verkeer Nederland gemaakt. De praktische
verkeersproef is een vervolg hierop. De leerlingen
fietsen een route van ongeveer 20 minuten door
de binnenstad van Bolsward en passeren daarbij
onderweg een aantal controleposten, gesitueerd bij
enkele moeilijke verkeerspunten. Er wordt onder
andere gecontroleerd op het hand uitsteken,
rechts fietsen, door rood licht fietsen, nonchalant

gedrag enz. Deze controleposten worden bemand
door vrijwillige ouders. In deze gehele week zijn
er meer dan 50 vrijwilligers actief. De start en
finish vindt plaats bij het Politiebureau te
Bolsward aan de Franekerstraat 3.

Voordat de proef kan worden afgelegd, wordt
onder het toeziend oog van de politie, elke fiets
gecontroleerd of deze voldoet aan de daarvoor
geldende voorwaarden, zoals het hebben van
een bel, remmen, reflectie en goede banden.
Na afloop ontvangen de leerlingen een kleine
attentie. Tevens wordt er de gelegenheid geboden
een presentatie bij te wonen over zwaar verkeer.
Dit is nieuw en zeker een belangrijk onderdeel
van verkeerseducatie. Hierbij wordt onder andere
aandacht geschonken aan de “dode” hoek en
waar kinderen op moeten letten als zij bij een
vrachtwagen fietsen of lopen. Deze presentatie
wordt verzorgd door de chauffeurs-vereniging
Fryslân.
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Leesproblemen? Kom dan naar de Makkelijk Lezen Weken! 
Makkum/Witmarsum - Voor volwassenen en
kinderen met dyslexie, concentratieproblemen, een
taalachterstand, visuele handicap of leesbeperking
en voor mensen die door bijvoorbeeld reuma, afasie
of spasticiteit moeite hebben een boek vast te houden
is lezen niet altijd even makkelijk. Gelukkig kan lezen
al lang niet meer op één manier. Op het Makkelijk
Lezen Plein in de bibliotheek is een ruim assortiment
luisterboeken, verfilmde, hertaalde, grootletter- en
meeleesboeken, Daisy-roms, cdroms en dvd’s te
vinden zodat iedereen kan lezen.

Om de Makkelijk Lezen Pleinen in alle negen
bibliotheken in Súdwest Fryslân officieel te openen
en extra onder de aandacht te brengen, organiseren
de bibliotheken van 11 tot 21 mei de Makkelijk Lezen
Weken. Dan is er bijna elke dag wel iets te doen in
één van de bibliotheken. Doorlopend is er een
informatiemarkt waar volwassenen en kinderen
met leesproblemen informatie kunnen verzamelen
over bijvoorbeeld dyslexiepraktijken, beelddenken
en leeshulpmiddelen en waar men taaltestjes kan
doen. Eén dagdeel per bibliotheek zijn er experts

op het gebied van dyslexie, leeshulpmiddelen,
lees- en schrijfscholing en beelddenken aanwezig
om bezoekers gratis en persoonlijk te informeren en
te adviseren. In een aantal bibliotheken kan men
ook leeshulpmiddelen testen. Daarnaast zijn er in
zes bibliotheken workshops, lezingen en demon-
straties.  Kijk op ontdekdebieb.nl  Hier kunt u zich
ook inschrijven voor een activiteit. 

Bibliotheek Makkum:
Op woensdagmiddag 13 mei van 15.30 - 17.30 uur,
zijn een drietal deskundigen aanwezig in de biblio-
theek van Makkum die uitleg geven over dyslexie
(Lia Willems); beelddenken (Arjaantje Hofstra) en
dyslexiehulpmiddelen (Tessa Fennema).
Op dinsdag 19 mei geeft Lia Willems van Letterwijs
een informatieve lezing over dyslexie van 19.30 -
21.30 uur. 

Bibliotheek Witmarsum:
In de bibliotheek van Witmarsum zijn Lia Willems
(dyslexie) en Sietske Zwerver (over beelddenken)
aanwezig op donderdag 14 mei van 15.30 - 17.00 uur. 

Makkum – De Kaatsvereniging Makkum laat
weten dat de competities voor zowel de jeugd
als de Dames en Heren weer van start gaan.
Programma:
Woensdag 6 mei - 19.00 uur
Heren 14 jaar en ouder.
Donderdag 7 mei - 19.30 uur
Dames 14 jaar en ouder.
Maandag 11 mei - 18.45 uur
Beginners.
Maandag 11 mei - 19.00 uur
Welpen, pupillen en schooljeugd.
Donderdag 14 mei - 18.45 uur
Dames training.

Opgeven via opgavenformulier uit het kaatsboekje.
Voor meer informatie zie het programmaboekje
en www.kv-makkum.nl. Opgeven voor de compe-
tities is uitsluitend mogelijk middels een volledig

ingevuld opgaveformulier, welke bij het pro-
grammaboekje is gevoegd. 
Jeugd: inleveren vóór zaterdag 9 mei 
bij Attie Dijkstra, de Voorn 31.
Heren/Dames: uiterlijk vandaag woensdag 6 mei
bij resp. Sjirk Rolsma en Geartsje Haijtema.

De eerste Ledenpartij van dit kaatsseizoen vindt
plaats op zondag 10 mei. Deze Oeds van Dijk
Ledenpartij is voor Heren A/B en Dames, aan-
vang: 11.00 uur. De Schooljeugd, pupillen en
welpen beginnen om 12.00 uur.  Opgeven bij secr.
Mieke Tilburgs (0515-231377) of in de kantine
uiterlijk zat. 9 mei 20.00 uur. Jeugd tot 19.00 uur!

Kaatsvereniging Makkum wenst iedereen een
goed en sportief kaatsseizoen toe. Meer infor-
matie kan men vinden op onze website:
www.kv-makkum.nl 

Competitie kaatsvereniging Makkum begint + 1e ledenpartij

Het ingezonden stuk betreffende de 2 katten van
de Fam. De Vries bracht mij op het idee enig
tegengas te geven. De kern van het verhaal waar
de Vries over praat is hoever men verdraagzaam
moet zijn tegenover overlast van anderen. En of
men deze ergernis primitief of met enig overleg
oplost. Laat het voorop staan dat ik geen katten-
hater ben; ik erger mij wel. 

Afgelopen zaterdag had ik besloten om bij mij
achter het huis het laatste even af te straten. Zand
lag er al in, moest alleen nog afgevlakt worden.
U voelt (en ruikt) hem al… vol met beide handen
in goed ingegraven kattenstront gegrepen. Een
tegengesteld gevoel van euforie maakte zich van
mij meester. Een emmer vol water laten lopen
had geen zin; de dader was al gevlogen daarbij
wil ik ook niet iedere keer een emmer vullen als
er een kat door mijn tuin struint. Nu is mijn tuin

vrij open wat het maakt tot een frontlinie voor
de verschillende kater territoria. Blijkbaar moet
de frontlinie geregeld opnieuw en vooral ’s nachts
(zeer luidruchtig) besproken worden. 

Ik denk dat ik een voorkeur voor een hond zou
hebben; hun baasjes laten ze uit en zorgen ervoor
dat hun viervoeters andere mensen niet tot last
zijn. Verder denk ik ook dat de gemiddelde
inwoner van Makkum het niet waardeert dat een
hond zijn behoefte doet in zijn/haar tuin; of dat
nu Fifi of Hector is. Het kan ook anders: Mijn
buren hebben 2 katten in blakende gezondheid,
glanzende vacht en speels; deze 2 komen niet
van het erf af. Mijn buren stellen dat hun katten-
passie niet aan anderen hoeft worden opgedrongen.
Tot besluit: ik sta altijd open voor discussie. 

Joh van Veen

Ingezonden - Katten deel 2
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Opel Astra 1.6i gl,zilver,120dkm  2000 4950,-

Opel Corsa 1.2-16v,Rythm,67 dkm  2005 7450,-

Opel Astra 1.6-16v,Automaat,60dkm 2005 12900,-

Opel Astra Station 1.6i-16v,55dkm 2005 12950,-

Peugeot 207 1.6iXS-Pack, 48dkm   2007 14950,-

Peugeot 107XS,Automaat,airco,36dkm 2007 8850,-

Ren.Laguna 1.9Dci,grandtour,zwart 2004 7950,-

Seat Ibiza 1.4-16v,5drs,a/c,95dkm 2003 7950,-

VW Golf TDI,Turijn,5drs,84dkm    2006 15950,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,72dkm   2006 13850,-

VW Polo 1.2i,5drs,airco, 56dkm   2007 10850,-

VW Bora Tdi,comfortl,104dkm       2003  9950,-

VW Golf Variant 1.8i,trekh,118dkm 1999 3650,-

VW Golf Sdi,zwart,st.bekr,cpv,apk 1999      verkocht!

Peugeot 107 1.0-16v XS
Two tronic Automaat
Zilvermett,5drs,airco
Cpv,el.ramen,radio-cd
36 dkm   bj 2007

Nu 8.850,-
uniGar Horjus

Surf nu naar onze nieuwe website !!
kijk op www.garagehorjus.nl

Zuiderzeeweg 7, makkum, 0515-231318.

Rommelmarkt Makkum 
zaterdag 9 mei  van 9.30 - 16.00 uur

in Kerkelijk Centrum ”Het Anker” Buren 15
Entree 1,- kinderen tot 12 jaar gratis

Met uw entreebewijs maakt u kans 
op een etentje voor 2 personen 

bij Restaurant ”It Posthûs”

Een deel van de opbrengst van de rommelmarkt
is bestemd voor `World Servants´ Makkum

Deze advertentie is mogelijk gemaakt door:

Draaiend rad,  Grabbelton
100 vel, Kerkcafé

Sierbestrating, tuinhout en tuinhuizen
Kalkovens 17 T (0515) 232 878
8754 GP Makkum F (0515) 232 978

Brand vakantiehuis
Villaperk Makkumerstrand

Makkum - Vorige week woensdagmiddag om-
streeks 15.00 uur is er brand uitgebroken in een
vakantiehuis op Villapark Makkumerstrand aan
de Suderseewei in Makkum. De vakantiegangers
ontdekten na thuiskomst dat de villa vol met
zwarte rook hing en zagen al snel dat de magnetron
vlam had gevat. De vakantiegangers belden
meteen naar de receptie waarop de brandweer
van Makkum via 1-1-2 werd gealarmeerd. De
brandweer hoefden na aankomst echter niet in actie
te komen want de vakantiegangers hadden zelf
het vuur al geblust. De keuken liep zware brand
brandschade op en er was een roetaanslag op de
gehele onderverdieping. Desondanks besloten
de vakantiegangers de vakantie voort te zetten
en medewerkers van het villapark begonnen met
de grote schoonmaak.

Mannen aangehouden 
na vernielingen

Zurich - De politie heeft zaterdagochtend twee
mannen uit Zurich en Jistrum aangehouden op
verdenking van vernielingen. Een 45-jarige man
had aangifte gedaan van vernielingen aan zijn
tuinhek, het toegangspoortje, de brievenbus en
de voordeur van zijn woning aan de Ald Mar.
Hij gaf hierbij aan dat zijn buren ’s nachts een
feestje gehad hadden, waarna hij herrie voor zijn
woning hoorde. Later zag hij de vernielingen.
Op basis van de aangifte brachten agenten een
bezoek aan de buren en vonden hier resten van
het tuinhek van de aangever en delen van zijn
toegangspoortje. Hierop werden de mannen van
21 en 32 jaar aangehouden en overgebracht naar
het bureau voor nader onderzoek.

Surfer waarschijnlijk overleden
als gevolg van hartfalen

Makkum - Zondagmiddag is bij het Makkumer
strand het lichaam gevonden van een 39-jarige
man uit Duisburg (Duitsland). Ongeveer 200 meter
uit de kust hadden mensen rond 15.00 uur een
surfer aangetroffen die voorover in het water
van het IJsselmeer lag, naast zijn surfplank. Ze
namen de man op de surfplank mee naar de wal
en probeerde hem te reanimeren. Een arts die niet
veel later arriveerde constateerde dat de man
overleden was, waarschijnlijk als gevolg van
hartfalen. Op dat moment was nog niet bekend
om wie het ging. Rond 19.00 uur kwam een
melding binnen dat een Duitse vrouw bij het
recreatiecentrum haar vriend als vermist had
opgegeven. Na een confrontatie bleek dit de
overleden surfer te zijn.

www.
makkumerbelboei.

nl



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 6 mei 2009

Voetbalprogramma
V.V. Makkum
donderdag 7 mei
Makkum B1 - RES B1  19.00 uur 

zaterdag 9 mei 
Makkum 4     - SDS 4      14.30 uur
Oosterlittens B1 - Makkum B1   10.00 uur
LSC C2       - Makkum C1   10.45 uur
Makkum D1 - Heeg D1    9.00 uur
SDS D1      - Makkum D2  9.00 uur
Makkum E1   - Nijland E2  9.30 uur
Zeerobben E3 - Makkum E2   10.00 uur
Makkum E3    - Franeker E3 10.30 uur
Workum E4   - Makkum E4   10.00 uur
Frisia F3     - Makkum F3  10.15 uur
Makkum F4    - Heeg F4   10.30 uur

maandag 11 mei
Mulier B1     - Makkum B1   19.00 uur

dinsdag 12 mei
Makkum 3     - Flamingo 2 19.00 uur
VWC F1   - Makkum F1 19.00 uur   

Oriëntatierit vanuit Pingjum

Pingjum - Op zaterdag 9 mei wordt vanuit
Pingjum een oriëntatierit voor auto’s georgani-
seerd. De laatste jaren is door omstandigheden
de puzzelrit niet doorgegaan, maar dit jaar staat
deze activiteit weer om het programma. Iedereen
kan meedoen, het is niet alleen voor Pingjummers.
De start is vanaf 19.00 uur en de meesten zijn
rond 22.00 uur weer gearriveerd in de Hoep.
Wilt u meedoen, dan kunt u zich vanaf 18.00 uur
inschrijven in dorpshuis ‘De Hoep’ te Pingjum,
staat aangegeven. Na afloop vindt de prijsuit-
reiking ook plaats in het dorpshuis. Houdt u van
puzzelen met de auto kom dan op zaterdag 9 mei
naar Pingjum en doe gezellig mee.

Afdeling Franeker van
de KMTP “Groei & Bloei”

Witmarsum - Op 9 mei van 10.00 tot 16.00 uur
is er een Groene Markt. Er zijn diverse stands
met vaste planten, heesters, diverse struiken,
perkgoed, tuindecoratie, eigengemaakte jam en
boerderijartikelen, enz. Er zijn demonstraties
met o.a. bloemschikken, eendenkorven maken.
Voor de jeugd is er een springkussen en een
workshop waar men iets kan maken Voor-lich-
tingstand van de KMTP De planten/stekkenruil
is van 10.00 tot 12.00 uur en hier gelden de
volgende regels; Stekken moeten opgepot zijn in
potgrond, voorzien van een label met de goede
plantennaam Men heeft de beschikking over het
middenterrein van de Camping Mounewetter
een prachtig beschutte plek met voldoende par-
keerruimte.De bezoekers van de markt kunnen
in de kantine van de camping terecht voor een
kop koffie. Voor leden van de KMTP afdeling
Franeker is er op vertoon van het groene boekje
een gratis kop koffie.
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Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum

Redaktie:
Andries en Martje Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum
tel. 0515-231687 / E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum, tel. 0515-231350

Klachten bezorging:
tel. 06-53784057

Acquisitie:
Theo Adema, tel. 0515-231401 / 06-53542243
E-mail: adema.horeca@worldonline.nl

Colofon

Hele mooie messing lamp voor boven de eettafel
met 2 matglazen kapjes, met een stang in hoogte
verstelbaar, tel. 0515-232272

Degelijke box met telraam en bodem 15.-,
tel. 0517-531732 (Witmarsum)

Konijnenhok + ren en nachthok l. 2.10 br. 70 cm.
25.-, tel. 0515-579312

3 Hotelbonnen à 25.- voor 3 overnachtingen
gratis, tel. 06-23052977

90 Stoeptegels 30x30, tel. 06-14655907

Stoeptegels 30x30, 40x60 & 50x50, betreft totaal
85m2. Bel voor afspraak, tel. 06-16496345

Op 29 april is er een grasparkiet aan komen vliegen.
De parkiet heeft voorlopig onderdak gekregen bij
dierenspeciaalzaak The Trapper en wacht daar
op zijn baasje. S.v.p. zo snel mogelijk afhalen.

Wie heeft mijn Gazelle herenfiets donderdagavond
2 april bij De Prins meegenomen? Ik zit nu zelf
zonder. Deze fiets graag terug te bezorgen bij
De Prins of terug te bezorgen op Estrikwerk 18
in Makkum

TE KOOP

Inleveren kopij 
Makkum - Heeft u kopij/nieuws voor de Makkumer
Belboei, wij ontvangen dit graag voor vrijdag-
avond 20.00 uur, uitgezonderd weekend activiteiten.
Kopij kunt u bezorgen of worden gezonden naar
Blazerweg 2, 8754 AK Makkum. Maakt u gebruik
van e-mail, wat wij het liefst hebben, dan toezenden
aan: a.quarre@hetnet.nl. Zowel bij toezending per
e-mail als foto’s (jpeg-bestand) niet in hetzelfde
bericht versturen. U dient geen materiaal rechtstreeks
bij de drukker te bezorgen.
Advertentieopdrachten c.q. nieuws/verslagen kunt u
tot vrijdagavond 20.00 uur inleveren bij de redactie.

gratis geplaatst tot 250.-
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

tel. 0515-231648/fax. 233232 
of tel. 0515-231687

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

TE KKOOP

Klipperstraat 15
MAKKUM

Goed onderhouden
tussenwoning met

achtertuin.
Gunstige prijsstelling.

Vraagprijs:
129.500,00 k.k.

GRATIS AF TE HALEN

AANGEVLOGEN

VERMIST



Hallo, ik ben een meid van 17 jaar uit Witmarsum
en op zoek naar oppasadressen in Witmarsum. Ik
kan eigenlijk elke avond behalve de maandag. Ook
vraag ik maar 3,50 per uur. Ook heb ik al ervaring
met oppassen op kleine kinderen, als u wilt kan ik u
een adres geven waar u informatie kunt vragen. Als
u interesse heeft kunt u me bellen op: 06-50541857

Een rode mobiele telefoon Sony Ericson tijdens het
beachvolleybal 30 april, p/a Koninginne-verening,
tel. 0515 – 23 21 47

waarschijnlijk omgeving Sporthal een half rond
zwart tasje met sleutels, info. tel. 0515 – 231070

Zondag 19 april j.l. een disausslot (abus) met
afdichtklepje, route op de oude zeedijk (naast hotel
De Prins) Voorstraat, Bleekstraat, Ds.L. Touwenlaan,
Weersterweg, Hemmensweg. Fam. A.de Jong, tel.
0515 –232598
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Zoekertje
GEZOCHT

VERLOREN

U moet regelmatig naar het ziekenhuis voor therapie of een specialist?

Zittend Ziekenvervoer op maat met kwaliteit voor zorgverzekeraars o.a. 

DE FRIESLAND AGIS, CZ etc.

U wilt hier meer over weten, wij helpen u graag een eindje op (de) weg!

Bel voor informatie en/of maak een afspraak: 0515-232222
met vestigingen in BOLSWARD, MAKKUM EN WORKUM

V D BLES TAXICENTRALE


