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Rommelmarkt
“Actie Kerkenwerk”
brengt 7300 euro op

4 9 11

Waterpark
“Mounewetter”
geopend

Doopsgezinde
Gemeente Makkum
viert feest

Al jaren een 
vertrouwd adres!

Een karakteristieke brug in ere hersteld

(eigen foto)
Makkum - Tot vreugde van omwonenden en
zeker ook van vele anderen heeft de gemeente
Wûnseradiel het karakteristieke en beeldbepalende
ophaalbruggetje over het vaarwater tussen Grote
en Kleine Zijlroede grotendeels vernieuwd en
verder opgeknapt. Ook de toegang is weer op
hoogte gebracht. Daarmee is voor voetgangers
en fietsers een mooi traject en een verkorte route
weer in ere hersteld. Ook bezoekende toeristen
vinden het een leuk stuk in één van hun ommetjes
in Makkum. Dank aan de gemeente Wûnseradiel
als opdrachtgever en aan de firma De Boer& De
Groot uit Workum/Harlingen die de werkzaam-
heden zo vlot heeft uitgevoerd.

Een vraag die bij ons nu weer eens actueel wordt,
is waarom dit vaarwater (langer en breder dan

de Kromme Sloot) geen naam heeft. Navraag
indertijd bij het Friese Hart op de Pruikmakers-
hoek leverde als antwoord dat het niet opportuun
was. Toch lijkt ons dat naamgeving best zijn
voordelen heeft, zeker voor de inwoners van
Makkum. Als namen zijn al voorgesteld
Panwerksloot (er heeft ter plaatse een bekend
panwerk gestaan) dan wel Molensloot (omdat de
namen van de straten er omheen op “molen”
eindigen) of de Friese versies ervan. Andere
voorstellen voor een naam zijn welkom.

Als u de idee van het geven van een naam steunt
dan willen we dat graag horen en eventueel een
actie ervoor naar de gemeente toe ondernemen.
Bel 0515 – 335 855 of mail naar”
u.posthumadeboer@planet.nl.

Advertentieopdrachten c.q. verslagen en overig
nieuws kunt u tot en met maandag 18 mei a.s.
bezorgen/inleveren bij Truus Rienstra, Kofstraat 3
8754 AR Mkakum, tel. 0515 23 16 48, e-mail:
rienstra@makkum. Vanaf  19 mei kan dit weer

op het van ouds bekende adres.

Ook deze week is er weer een grote toestroom
van nieuws, mogelijk dat niet alles geplaatst
kan worden!

Mededeling

Makkum - De Voorjaarsmarkt van de R.K. Sint
Martinusschool te Makkum, van a.s. donderdag
14 mei, is wegens omstandigheden verplaatst naar

donderdag 4 Juni a.s. van 15.00 tot 19.00 uur. 

Iedereen is welkom!

Voorjaarsmarkt St.Martinusschool verplaatst
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Info
Kerkdiensten
zondag 17 mei

Van Doniakerk 
9.30 uur ds. J. van Olffen       

R.K. Kerk
9.30 uur pastor S. Draisma                            

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum      

Doopsgezinde Gemeente 
10.00 uur da. C.J.M. Borgers, dienst te Bolsward             

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, 
Klipperstraat 11a, Makkum. tel. 0515-231494

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 De Witte Heren, 
Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980 

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

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

Familieberichten
Meestal nam hij zijn beslissingen alleen.

Ook deze laatste keer heeft hij zelf gekozen.

Waarom....

Menno Jarig de Vries
* 19 april 1976 8 mei 2009

Makkum Makkum

Lieve papa van: Romi en Robin

Lieve zoon van: Hennie en Jantje

Grutte broer van: Annie en Walter
Quincy

Hennie en Joyce

Charitt

Het afscheid van Menno en de begrafenis
hebben vandaag, 13 mei, plaatsgevonden
te Makkum.

Correspondentieadres:
Tichelwerk 7, 8754 CA Makkum

Met grote verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het plotselinge overlijden van

Menno
Dit bericht heeft ons diep geraakt. Onze gedachten
en medeleven gaan uit naar zijn ouders, kinderen
en naaste familieleden. Wij wensen hen veel
sterkte, in deze moeilijke tijd.

Tjeerd en Hieke
Karin en Iwan
Tjitske en Sijbe

Makkum, 8 mei 2009

Intens verdrietig en voor ons onbegrijpelijk dat
wij zo plotseling onze pake, oom, tante zegger
en neef moeten missen.

Menno
19-04-1976                     8-05-2009

Pake Jarig
Annie & Nesa
Jitske & Willy
Gabby & Hendrik
Foekje & Klaas
Age
neven & nichten

Makkum, 8 mei 2009 

^

Plotseling is van ons heengegaan onze neef

Menno
Wij wensen Hennie, Jantje, kinderen en klein-
kinderen heel veel sterkte toe.

Wessel, Nel, Henry, Joke, Thimo

Makkum, 8 mei 2009

Voor ons onbegrijpelijk 
en we hopen dat jij nu je 

rust gevonden hebt

Menno
19-04-1976                     8-05-2009

Je neven en nichten
Simon en Ria

Ilona en Wendy
Jeroen en Jiska
Mirjam en Wieger
Sanne en Martijn
Femke en Onno
Jitske en Nick
Sita

Makkum, 8 mei 2009 

Wij zijn erg geschrokken van het plotselinge
overlijden van onze neef

Menno de Vries
Wij wensen zijn dochters Romi en Robin, zijn
ouders Hennie en Jantje en naaste familie heel
veel sterkte met dit enorme verlies.

ome Arie en tante Annie (in herinnering)
Marie en Peter
Hendrik en Annie
Kees en Afke
en kinderen

Makkum, 8 mei 2009

We kunnen het bijna niet geloven zo erg is het,
een vader die is overleden en zo jong

Menno de Vries
is plotseling van ons heen gegaan, dit verlies raakt
diep. Hennie, Jantje, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte en kracht toegewenst bij de
verwerking van dit onvoorstelbare verlies.

Makkum, 8 mei 2009

tante Mattie, ome Ary 
Richtje, Bob,

Martje, Wouter ,  Jelmer
Tonny 
Hennie, Jolanda,

Angela, Sharona

"Geen bal gaat zo weer omhoog, 
op het strand - boulevard"

We zullen je missen

Menno
Wij wensen Hennie Jantje kinderen en verdere
familie veel sterkte toe

Theo en Rennie

Makkum, 8 mei 2009

Stil en verdrietig zijn we met het overlijden van

Menno
Wij wensen Hennie en Jantje en verder familie
heel veel sterkte.

Willem en Berber  
en kinderen

Makkum, 8 mei 2009

Vol ongeloof en verbijstering zijn wij over het
overlijden van

Menno
Wij wensen de familie veel sterkte.

Romano en Diana

Makkum, 8 mei 2009

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden
van onze oud-collega

Menno
We wensen de familie veel stekte toe.

Ex- collega's van "De Waag":
Angela Joke Rene
Anneke Theo Therese
Diana Silvia Jan
Romano
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Familieberichten

Zoveel vragen
Zoveel gedachtes
Zoveel leegte
Zoveel herinneringen 

Menno
Wij wensen Annie, Walter, Quincy en de familie
heel veel sterkte met dit grote verlies.

Carl, Karin
Otte, Corrie
Yke, Mirjam

en kinderen

Makkum, 8 mei 2009

Wij hebben hier geen woorden voor en zijn
geschrokken van het plotseling overlijden van 

Menno
zoon van onze biljartmaat Hennie. Wij wensen
de familie van Menno heel veel sterkte en kracht
met verwerken van dit ongelofelijke verlies.

Biljartclub “De Prins”

Makkum, 8 mei 2009

Verslagen hebben wij kennis genomen van  het
overlijden van onze buurjongen

Menno
zoon van Hennie en Jantje de Vries. Wij wensen
de familie veel sterkte voor de komende tijd.

De gezamenlijke buren Tichelwerk:

Fam.Vree Sietske en August
Fam. De Boer Marcel en Janet
Fam. Hoogeveen Fam. Cuperus
Fam. Adema Fam. de Hoop
Mevr. Saalmink Fam. de Ruiter
Fam. Fotowatikka Fam. Visser
Fam. van Malsen Fam. Boom
Dhr. v.d. Werf Fam. Lasschuit
Fam. Smid Fam. Sieperda
Mevr. H. Bakker Sjoerd en Hilde
Mevr. F. Reitsma Fam. Weemhoff

Makkum, 8 mei 2009

Leave Menno
yn gedachten bist altiten by ús

Makkum, 8 maaie 2009

Esse (Ekkie), 
Ynze

“omke & tante” 
(Rinke & Akkie)

Aangeslagen zijn wij door het overlijden van

Menno de Vries
zoon van onze volleybal vriendin Jantje.

Wij wensen Jantje en Hennie en verdere familie
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Dinsdagmorgen Volleybalgroep

Makkum, 8 mei 2009

Ons bereikte het droeve bericht dat is overleden

Menno de Vries
zoon van onze beste vrienden.
We wensen Hennie, Jantje, kinderen en klein-
kinderen veel sterkte toe. Wij zijn er voor jullie.

Ronnie en Jannie
Arjen en Anique
Anne en Richard

Makkum, 8 mei 2009

Geschokt zijn wij door het heengaan van

Menno
zoon van  Hennie de Vries, ons medebestuurslid
van de Ondernemers Vereniging Makkum.
Wij wensen Hennie, Jantje, kinderen en klein-
kinderen sterkte in deze moeilijke tijd.

Marjo Roosenstein
Trijnie Coufreur
Els Lowe
Ronald van Kampen
Johan Brattinga
Geertje de Boer

Makkum, 8 mei 2009

Woorden schieten tekort...!

Wij wensen onze collega Hennie de Vries, zijn
vrouw Jantje, kinderen, kleinkinderen,familie
en vrienden veel kracht om het verlies van

Menno
te kunnen dragen.

Namens alle leden van de 
Ondernemers Vereniging Makkum

Makkum, 8 mei 2009

Met ontzetting en verslagenheid hebben wij
kennis genomen van het plotseling en veel te
vroeg overlijden van

Menno de Vries
Sjoerd en Geertje Tolsma
Almar en Wendy
Lisa en Ryan
Jurrien

Zwaag, mei 2009

Wij wensen ons kommisje lid Hennie de Vries,
zijn vrouw Jantje, kinderen, kleinkinderen, familie
en vrienden veel kracht om het verlies van

Menno
te kunnen dragen.

De Krystwilledei kommisje

Makkum, mei 2009

Te vroeg is overleden onze Collega - Vriend 

Menno
We wensen de Familie, en Medewerkers 
Gasterij Hennie Fan Richt veel sterkte toe.

Horeca Ondernemers - Medewerkers Makkum

Makkum, 8 mei 2009

Diep geraakt zijn wij door het overlijden van 

Menno
Ons medeleven gaat uit naar zijn ouders en
verdere familie.

Buurtbewoners;

Ronald, Conny
Jan, Piety, Pieter, Marieke
Klaas, Wiepie
Johan, Pietsje 
Wil, Elisabeth
Rick, Janny
Manno, Feikje
Jelle, Pietsje
Piet, Hennie, Jorrit, Ilse, Justin
Ben, Hanneke, Brigit, Marlon
Harold, Birgitta
Gordon, Els, Jason
Nynke, Leon, Rick
Johan, Antje
Sietze, Silvia, Marc

Geschokt zijn wij door het overlijden van

Menno de Vries
broer van onze vrienden Hennie en Joyce.
Wij wensen jullie en de overige familie heel veel
sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Rein Folkert Johan
Timen Jelle H. Bouke
Marten Jacob Anne Albert
Timo Lourens Willem
Jelle S. Jason Hessel en Carmen
Sjoerd en Gerry

Makkum, 8 mei 2009

Swier oandien binne wy troch it ferstjerren fan

Menno de Vries
Wy winskje de famylje in protte sterkte yn de
kommende tiid.

Alle freonen fan "Us Stek"
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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

Rommelmarkt “Actie Kerkenwerk” brengt 7300 euro op

Makkum – De jaarlijkse rommelmarkt “Actie
Kerkenwerk” heeft het afgelopen weekend in
Makkum 7300 euro opgebracht, dit overtrof het
bedrag van vorig jaar. Het wordt georganiseerd
door de PKN-gemeente in Makkum. Een deel van
de opbrengst is bestemd voor de groep jongeren
van World Servants, die binnenkort naar de
Dominicaanse Republiek of Jamaica voor een
project vertrekken. Op het entree bewijs kon men
een etentje winnen voor twee personen aan-

geboden door restaurant It Posthûs , de gelukkigen
waren Cees en Tjitske Tijmstra in Makkum. De te
koop aangeboden spullen gingen vlot van de hand. 

Een flink deel van de rommelmarkt werd royaal
gesponsord door bedrijven en middenstanders uit
Makkum. Het draaiend rad is elk jaar weer een
overweldigend succes, “quizmaster” Oege Hoekstra
geeft letterlijk en figuurlijk een sierlijke slinger
aan het draaiendrad.

’t Nut Makkum doet oude traditie herleven
Makkum - Veel mensen staan op Hemelvaartsdag
voor dag en dauw op en gaan samen met anderen
wandelen in de natuur. Dit komt van een oud
gebruik dat in de 19e eeuw in sommige delen
van het land populair was. In Holland noemde
men het ‘hemelvaren’. In het zuiden van Drente,
in Overijssel en Gelderland sprak men over
‘dauwtreden’ of ‘dauwtrappen’. Het dauwtrappen
komt nu nog vooral voor in de oostelijke helft van
Nederland. Het heeft vele vormen aangenomen,
van ‘Dauwtrapfeest’ in Deurningen (Twente), een
toertocht met oldtimers en groepsgewijs wandelen
of fietsen, tot een vroege dauwtrapexcursie met de
boswachter afgesloten met gezamenlijk ontbijt.

Niet-christelijk gebruik
Volgens sommige bronnen werd dauwtrappen
vroeger zingend en blootsvoets gedaan. Het ritueel
zou een zuiverende en genezende werking hebben,
omdat dauw beschouwd werd als een goddelijk
verschijnsel. Het dauwtrappen schijnt oorspron-

kelijk een Meifeest te zijn geweest, waarbij de
wederopbloei van de natuur werd gevierd. Het
had het karakter van het inhalen van de lente. 

Dauwtrappen Hemelvaartsdag Makkum
Het Nutsdepartement Makkum brengt op 21 mei
Hemelvaartsdag deze oude traditie naar Makkum.
Voor iedereen die op deze wijze de lente wil
begroeten, het programma ziet er alsvolgt uit.
Om 5.45 uur ’s ochtends verzamelen wij bij taxi-
bedrijf v/d Bles. Om 6 uur begint de wandel-
tocht. Het is niet de bedoeling dat wij blootsvoets
gaan maar we gaan wel in alle vroegte genieten
van de natuur en het krieken van de dag. Tijdens
de natuurwandeling heeft het Nut bestuur enkele
leuke verassingen voor de deelnemers in petto.
We sluiten de ongeveer 1½ uur durende wandel-
tocht af met een gezamenlijk ontbijt.

Voorverkoop bij boekhandel Couffreur. Voor meer
informatie, zie de advertentie elders in dit blad.

Na SES-volleybaltoernooi optreden Jelle B in de feesttent 
Makkum - Na het SES-volleybaltoernooi op
vrijdag 22 mei zal Jelle B een spetterend optreden
verzorgen. Jelle B is een spontane jongen uit het
noorden van Nederland die gewapend met alleen
zijn gitaar iedere zaal of tent op zijn kop weet te
zetten. Zijn carrière als zanger/gitarist begon hij
op het eiland Ameland. Waar hij de basis legde
voor vele succesvolle optredens. Enthousiasme
is de kracht van Jelle B, links, rechts, voor, achter

of met zijn allen op het podium, niets is Jelle te
gek. Een show van Jelle B is een doe- en zing- mee
feest afgewisseld met te gekke nummers. Dus
iedereen eerst even naar het volleybaltoernooi
op het voetbalveld aanvang 19.00 uur. Daarna naar
Jelle B in de feesttent en zoals jullie op vrijdag-
avond gewend zijn is ook dit jaar de entree gratis.
Vriendelijke groeten en tot ziens het S.E.S. bestuur.
www.ses-makkum.nl
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BBAASS ZZIIJJPP
aaaarrddaappppeell -- GGrrooeennttee --

FFrruuiitthhaannddeell
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 rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . 0.50

Heerlijke sperziebonen 
1 pond voor maar  . . . . . . . . 1.00

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

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

Voor verdere aanbiedingen, 
komt u bij ons kijken

Vogelwacht Makkum telt nestkastbroedvogels
Makkum - Net als ieder jaar vraag Vogelwacht
Makkum de bewoners van Makkum en omstreken
om uit te kijken naar de bewoners van haar nest-
kasten. Nu de meeste trekvogels teruggekeerd zijn
uit het zuiden worden de nestkasten weer bewoon
door zangvogels die uw tuin een stuk levendiger
maken. U kunt uw nestkastbroeders doorgeven aan
de vogelwacht.

Makkum is een plaats met een oud centrum en daar-
omheen waterrijke nieuwbouw wijken. Voor veel
huis en tuinvogels een goede omgeving om te
broeden. Het oude centrum voor bijvoorbeeld de
gierzwaluw die nu net weer terug is vanuit het zuiden.
Ook de huis- en ringmus zijn vogels die het van de
ouderwetse daken moet hebben. De huiszwaluw is
een vogel die het nest onder de nokrand van de
woning plakt. Deze gemetselde bouwwerkjes zijn
niet alleen in oud-Makkum te zien maar ook volop
in de nieuwbouw. In veel tuinen en aan gevels hangen
vogel broedkasten. Een deel hiervan zijn opgehangen
door de vogelwacht en een deel is door bewoners
zelf opgehangen. Vogelwacht Makkum houdt bij
welke soorten hierin broeden. Denk hierbij aan de
mezen en mussen maar ook aan vliegenvangers en
soms een winterkoning. Tuinvogels zijn de laatste

jaren weer actueel in het nieuws door de achteruit-
gang van de huismus maar ook door de populariteit
van de tuin in tijdschriften en op tv. 

Heeft u een kast in de tuin of een zwaluwnest aan
de muur of onder de dakpan en u weet dat er dit
voorjaar vogels in gebroed hebben kunt u dit door-
geven aan Vogelwacht Makkum. Zij houden dit al
jaren bij voor de kasten die bij de vogelwacht
bekend zijn. Met deze gegevens kan de vogelwacht
bijvoorbeeld tijdig ingrijpen wanneer er delen van
Makkum stil worden door het ontbreken van deze
broedvogels. Zij zorgen dan voor nestkasten en voor
nestpannen die op daken gelegd kunnen worden
zodat deze vogels ook in de nieuwbouw een kans
krijgen. De hierboven beschreven zangvogels zijn
niet alleen leuk om in de tuin te hebben, ze zorgen
ook voor het weghouden van vliegen en andere
schadelijke insecten. 

Help de vogelwacht en geef de broedgegevens van
uw huis en tuinvogels door aan Oane Oostenveld,
Bleekstraat 7 te Makkum 
of via e-mail aan: jetzegenee@hotmail.com 
of  aan rtjeerdema@hotmail.com. 
Alvast bedankt voor de medewerking!

Vogelwacht Makkum organiseert excursie Noardwaard
Makkum - Zondag 24 mei organiseert Vogelwacht
Makkum een excursie naar het mooie natuurgebied
de Makkumer Noardwaard. Vanaf 9.30 uur vertrekt
er een boot vanaf de Marina-haven richting dit
mysterieuze eiland ten Noorden van Makkum. Er
is plaats voor ongeveer 20 deel-nemers.

De Makkumer Noardwaard is voor veel bewoners
een begrip in Makkum. Voor de jeugd is dit eiland
echter een onbekend natuurgebied waar de toegang
verboden is. Vooral voor hen is deze excursie een
leuke ontdekkingstocht. Het natuurgebied veranderd
langzaam in een wilgenbosrijk rietland waar het
vroeger bekend stond om de schelpenbanken, het
hooiland en het beperkte reigerbos. Het terrein is
eigendom van het Fryske Gea en zij heeft Vogelwacht
Makkum de kans geboden om hier in eigenbeheer

een excursie te organiseren. Henry Spruyt en Jetze
Genee zullen de excursie leiden en kunnen de deel-
nemers van alles over de geschiedenis, de vogel-
dieren- en plantenwereld vertellen. Nog steeds
herbergt de Noard-waard een van ’s lands grootse
blauwe reiger kolonies met 110 paar, zo’n 10 tot 15
reeën lopen er rond en er komen planten voor die
alleen hier te zien zijn. 

Opgeven kan via de e-mail bij Jetze Genee;
jetzegenee@hotmail.com. Bent u de digitale schrijf-
wijze niet machtig dan kan het ook op de oude
manier via een briefje af te leveren op
Lieuwkemastraat 63, 8754 BL te Makkum. Geef de
namen en een telefoonnummer door van de deel-
nemers. Doe dit voor 20 mei aanstaande en wees er
vlug bij want bij 20 deelnemers is de lijst vol. 

Groot aanbod groene stroom in Friesland
Witmarsum - Tijdens haar vakantie was minister
Jacqueline Cramer bereid om het nieuwe windmolen-
park nabij de Afsluitdijk feestelijk te openen. Vier
superhoge windmolens kunnen energie leveren voor
10.000 huishoudens. Met het plaatsen van deze vier
windmolens nabij de A7 gaan 12 oude windmolens
tegen de vlakte. Zij zijn niet meer van deze tijd en
hebben vaak twee wieken, wat een onrustig beeld
geeft. De nieuwe zijn veel rustiger in hun beweging
en moeten hierdoor minder irritatie geven bij de
burgers. Volgens minister Cramer zijn de burgers blij
met deze nieuwe energie voorziening. Hieruit blijkt
dat zij niet op de hoogte is van de vele insprekers
en vergaderingen, die aan het plaatsen van deze
molens vooraf gegaan zijn. Lang niet iedereen is
blij met de hoge molens. Tijdens haar verhaal vraagt
zij aan de volle zaal wie er tegen de plaatsing van
molens is. Natuurlijk zijn de tegenstanders niet
aanwezig en stelt ze tevreden vast dat iedereen het
prachtig vindt. Dankzij alle commotie en ambtena-
rij heeft het ruim 7 jaar geduurd voordat de molens
draaiden. Wethouder Rein Boersma geeft de minister

een portie huiswerk mee. Het plaatsen van molens
aan het begin en eind van de Afsluitdijk moet maar
eens in de week gezet worden. Ook wil hij nadruk-
kelijk vragen om een kortere procedure. Nabij de
Afsluitdijk is volop wind en dat blijkt ook het geval
te zijn als de minister door middel van het omhoog
steken van een Friese vlag het startsein geeft voor
het onttakelen van een oude molen. Daarna stelt zij
door de druk op een rode knop het windmolenpark
A7 in werking.  De realisatie van zo’n park vraagt
veel van de betrokkenen en in dit windmolenpark
wat geplaatst is op de grond van de gebr. De Vries
uit Witmarsum zijn veel instanties aangesloten. Het
zijn particulieren, boeren, waarvoor de windmolens
zo langzamerhand een tweede tak zijn, een stichting
en zelfs het dorp Pingjum. Dorpsbelang kan hiervoor
jaarlijks 8.000,- op haar rekening krijgen. Het
ligt in de bedoeling om in 2020, 20% duurzame
energie te leveren en de kreet “geen kern energie,
geen kolen, maar een molen”, is een kreet die de
aanwezigen bij de in gebruik nemen van een wind-
molenpark graag horen.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Vruchtenkwark, 500 gram....................................1.59

Slankie Smeerkaar, 100 gram.....................................69 cent

Gebraden Kipfilet, 100 gram..................25 cent korting

De Vos Kokoskransen, pak 360 gram...........................nu 1.99

Bespeen, per bos.................................................................1.29

Appelsientje Sinaasappelsap, literpak................voor 89 cent

Bokkepootjes, pak à 250 gram..............................nu 99 cent

Profiteer van 14 t/m 16 mei
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Hollandse biefstuk
4 stuks 7,99
Varkensvleesvoordeel

Gevulde varkensfilet
100 gram 1,30
Vleeswarenvoordeel

100 gram Gebraden runderrollade+

100 gram Palingworst 2,50
Salade van de week

Kipsaté-salade
100 gram 1,30
Specialiteit van de week

Voorjaarspakketje
100 gram 1,45

Gebr. de Boer

alweer 15 jaar

uw melkboerAanbiedingen geldig van do. 14/5 t.e.m. wo. 20/5

Familieberichten

13 maaie 1959 – 13 maaie 2009

Wessel en Jitske
Hellinga

Fan herte lokwinske

Jan en Rommy
Jacob en Jeltje

50 jier troud

Geboren 27 april 2009

Taeke Kees
zoon en broertje van

Hans en Mirjam
Langenhuysen-Davidson

Martje
Peer

Van Peltlaan 9 
6533 ZA  Nijmegen
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UNIL SMEERMIDDELEN
en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

Fa. JJOUSTRA-BBRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS

Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360, 

Fax 0515-332506

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)

* HBO-I, PETROLEUM

* AUTODIESELOLIE

* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN

Voor kwaliteit en service

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

Je leest het goed de Makkumer Belboei bestaat
in mei 25 jaar. Nu willen we je uitnodigen om
als inwoner, lezer, inzender, stichting, vereniging,
club of anderszins een bijdrage te leveren aan
onze speciale jubileumeditie.

Voor het eerst in 25 jaar historie willen we de
schrijverspen helemaal aan jou geven. Je bent vrij

om je mening te geven, je anekdote in te sturen, je
herinneringen of kritische noot aan de Makkumer
Belboei met iedereen te delen of kenbaar te maken.
Alles is welkom, we plaatsen het graag en hopen
er een bijzondere krant van te maken. Een  krant
gemaakt door jou. Stuur je tekst en/of foto`s vanaf
nu, naar: jubileum@makkumerbelboei.nl
Zowel tekst en /of foto`s graag als bijlage in het
bericht. Zet daar duidelijk bij dat het gaat om de
jubileumuitgave. We gaan er van uit dat je
enthousiast bent over dit initiatief en graag mee-
werkt aan deze jubileumuitgave, zodat je samen
met ons kunt terugkijken op een mooie historische
herinnering aan 25 jaar Makkumer Belboei.
Mogen we op je bijdrage rekenen??

Waterpark “Mounewetter” geopend

Witmarsum - Op maandag 27 april is waterpark
“Mounewetter” feestelijk aan haar 37e seizoen
begonnen. Het bad zag er weer tiptop uit mede
door de geweldige inzet van personeel en vrij-
willigers. Om half 2 werden 329, voornamelijk
jeugdige badgasten hartelijk verwelkomd door
penningmeester Harry Kuipers. Hierna kon men
genieten van het water met een temperatuur van
25 graden en werd een start gemaakt met het
“stuivertje duiken”. In het water werden gewone
en gekleurde stuivers gegooid. De kinderen die
de gekleurde stuivers opdoken en inleverden
kregen hiervoor een verrassing en de kinderen
die de gewone stuivers uit het water haalden
konden bij de kiosk iets lekkers kopen. Om 3 uur
werd er op het speelveld een sprankelende body

jam workout gegeven. Op vrolijke en muzikale
tonen deden plm. 55 kinderen o.l.v. sportschool
Hartman uit Bolsward hieraan mee. Na deze rit-
mische oefeningen kregen de kinderen limonade
en een versnapering. Bij het peuterbad is een nieuw
bootje gekomen en verder werd de houten schutting
tussen het peuterbad en het speelveld gehalveerd,
zodat het badpersoneel meer zicht heeft op het
peutergedeelte. De kinderen hebben tijdens de mei-
vakantie een prachtige dag gehad en het personeel
kan terugkijken op een geslaagde openingsdag.

Kom langs en geniet van ons heerlijke bad:
Zwembad “Mounewetter” een echt gezinsbad!
Voor meer informatie bel met tel. 0517-531704 of
kijk op onze site www.zwembad mounewetter.com

Makkum - Voor het eerst, sinds de oprichting
van de ‘KoffieBar’ binnen Avondrust, waren de
Flevosanghers uitgenodigd om eens te komen
zingen voor de bewoners. En het was een groot
succes! Bijna 30 bewoners kwamen luisteren
naar het koor, wat uit iets meer dan 20 personen
bestaat. Ook waren er enkele bekende liederen,
die mee gezongen konden worden en een boekje
hadden de meeste bewoners eigenlijk niet nodig,
om uit volle borst mee  te doen. Tijdens de avond
werd er tevens volop genoten van iets lekkers bij
de koffie en na afloop van een hapje en een
drankje, wat door Avondrust beschikbaar was
gesteld. De Flevosanghers gaven aan, om graag
nog eens terug te komen, in de toekomst. Ik mag

denk ik wel namens alle aanwezige bewoners,
mijn dank uitspreken voor hun geweldige optreden.

Ter seizoen afsluiting van de ‘KoffieBar’ zal op
maandag 22 juni a.s. het orkest van Hallelujah
spelen voor de bewoners van Avondrust. Voor een
ieder, die daar ook van wil komen genieten: U bent
van harte uitgenodigd om erbij aanwezig te zijn,
tegen een kleine vergoeding t.b.v. de consumpties.
In de Belboei voorafgaande aan deze avond zullen
we er nog iets over schrijven, maar u kunt de
datum alvast in uw agenda zetten.

Namens de vrijwilligers van de ‘KoffieBar’, 
Marcel Knijff, voorzitter.

Flevosanghers in Avondrust: Groot succes!
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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

K.V. MAKKUM ORGANISEERT
DE ALBERT RINIA PARTIJ

Zondag 17 mei a.s. wordt deze Off.
K.N.K.B. partij voor Schooljongens

del. A. en del. B. + verl.ronde gehouden.

Aanvang: 10.00 uur 
op “Keatslân De Seize”.

De prijzen bestaan uit 
waardebonnen en medailles,

aangeb: door B. Rinia Schilderwerken.

Kaatsvereniging Makkum.
Zie ook www.kv-makkum.nl 

Verdriet in Makkum: we moeten verder, met elkaar verder
Makkum - Op 4 mei is de herdenking gericht op
60 – 70 jaar geleden, doch élke dag is er doden-
herdenking op vele adressen in Makkum. Het
gezin, familie, vrienden, dorpsgenoten: ze denken
iedere dag aan degenen die er niet meer zijn. De
stekende pijn mag dan iets afzwakken, voor velen
duurt het een heel lange tijd dat ze weer in balans
zijn; ongestoord verder kunnen. Of het verdriet
verstomt tot binnenshuis, of binnensmonds,
nauwelijks hoorbaar voor de naasten. Je isoleren
kan een vlucht zijn; eenzaamheid het gevolg.
Natuurlijk is er de levensloop waarvan de hoop
en de verwachting is dat je heel oud wordt, gezond
oud wordt, “omvalt en doodgaat”. Hoe heel anders
is het als de menselijke meetlat aangeeft dat de
overledene veel te jong was. Dat die dodelijke
ziekte te vroeg kwam. Dat het ongeluk toch wel
een heel tragisch lot is dat hem en zijn gezin en
familie heeft getroffen. Of dat iemand geen andere
uitweg meer ziet dan zelf het einde te zoeken.

Makkum hoorde de klokken luiden. Een oproep
voor velen om hen te begeleiden zoals Bonne, Arie,
Thijs, Willem, Draaijer, Van Malsen, Kuipers,
Liske, Menno en vele anderen. Makkum is groot
genoeg om alles mee te moeten maken. Maar
Makkum is ook klein genoeg om elkaar vast te
houden, te ondersteunen. Elkaar mee te slepen
als het moeilijk gaat; geduld te hebben, ruzies op
tijd bij te leggen; verkeerde daden te vergeven.
We staan stil bij de doden; we moeten verder met

de levenden. Het joodse volk is door de eeuwen
vervolgd en getroffen. Ze staan daar bij stil,
jawel, doch ze leven in het hier en nu, en gaan
de toekomst tegemoet, indachtig de vers-opdracht:
“Kies dus voor het leven, opdat je leeft, jij en je
nageslacht.”

Besef, het kan ieder overkomen: ziekte, ongeval,
ramp, noodlot. Laten we ook daarom elkaar vast
houden. Maar vooral uit betrokkenheid met elkaar.
Help elkaar op gang; houdt elkaar in beweging.
Respecteer ieder zijn eigenaardigheden; gun ieder
zijn eigen identiteit, de levende en de dode. Ieder
mag er zijn, met ere. Je blik op die ander geeft een
blik op jezelf. Je bent iemand, hier aanwezig of
in gedachten bij ons. Een bekende oproep tijdens
de ‘oude’ dodenherdenking past in elke tijd:
“Moge ik nooit de ervaring meemaken 
“niemand” te zijn;
Moge ik nooit iemand ánders 
beschouwen als “niemand”;
Moge mijn menselijke waardigheid
altijd blijven bestaan;
Moge de waardigheid van 
ieder mens bewaard blijven;
Mogen wij allen onze eer als mensen behouden”

Makkum werd geraakt - families werden getroffen.
Heel veel sterkte!

Namens inwoners van Makkum.

Dodenherdenking op 4 mei 2009 
Makkum – Op 4 mei 2008 hebben de drie oudste
dochters van Tijmen van den Berg, te weten Gré,
Corrie en Jenny meegedaan aan de doden-
herdenking te Makkum. Dat was voor hen een
plechtig en emotionele gebeurtenis. Deze drie
dames hebben een zeer goed contact met de heer
Sipke Horjus te Makkum. Velen van u kennen
de heer Horjus, die zeer betrokken is bij de her-
denking. Toen in de loop van 2008 de heer Horjus
aan de dames vroeg, willen jullie op 4 mei 2009
een krans leggen bij het monument voor de
gevallenen? was hun antwoord: dat willen wij
graag doen, wij vinden het een hele eer om dat
te mogen doen. Zo hebben dus Gré, Corrie en
Jenny van den Berg op 4 mei 2009 namens de
Binnenlandse strijdkrachten een krans gelegd bij
het monument voor de gevallenen in de Buren te
Makkum.

De kinderen van Tijmen van den Berg hebben
altijd geweten dat hun vader in de oorlogsjaren
een belangrijke rol heeft gespeeld in het verzet
in Makkum en in Friesland. Ze hebben echter
nooit geweten hoe groot en belangrijk die rol is
geweest. Er werd door hen ouders nooit over de
oorlogstijd gesproken, daarop ruste een taboe.
Sinds een paar maanden zijn ze van de meeste
gebeurtenissen op de hoogte. Zij kregen toen van
Sipke Horjus het Proces Verbaal te lezen dat kort
na de oorlog is opgemaakt door politieman Scheep-
vaart, deze was in de oorlogsjaren in Makkum
Postcommandant der Koninklijke Marechaussee.
Daarin staat vermeld, (ik citeer letterlijk): 
In Makkum is gevestigd de vishandel en visrokerij
van de gebroeders van den Berg. Deze gebroeders
hebben in de bezettingstijd hun bedrijf geheel ten
dienste der verzetsbeweging gesteld. De jongste
firmant Tijmen van den Berg wist het vertrouwen

van de sicherheidsdienst te Leeuwarden in het
bijzonder te winnen en door zijn bemiddeling
werd de corruptie van deze dienst uitgebuit. In
de bezettingsjaren gelukte het van den Berg
diverse zaken in goede banen te leiden en zelfs
een 60-tal politieke arrestanten los te kopen en
te praten. Later vervoerde en verborg de firma
wapens welke van droppings in de omgeving van
Makkum afkomstig waren. In illegale kringen
werd de firma van den Berg in die jaren het
adres waarvoor nog een laatste poging werd
aangewend een politieke gevangene vrij te krijgen.
Bovendien verschaften de van den Bergs aan
zware illegale werkers, wanneer deze moesten
“duiken”, een toevluchtsoord door deze personen
onder valse papieren een betrekking te geven
aan hun visconserven fabriek.

Tot zover het Proces Verbaal van politieman
Scheepvaart. Enkele jaren na de oorlog heeft de
Nederlands overheid, de firmanten Aart en Tijmen
van den Berg torenhoge belastingaanslagen
opgelegd. Deze financiële en morele tegenslag
zijn de gebroeders van den Berg nooit meer te
boven gekomen. Het is een triest einde voor
twee mensen die zichzelf en hun bedrijf volledig
hebben ingezet voor de bevolking. De kinderen
van Tijmen van den Berg bedanken de bevolking
van Makkum voor hun aanwezigheid bij de her-
denking. Hun bijzondere dank gaat uit naar de
mensen die ieder jaar opnieuw de herdenking en
de kranslegging organiseren. Ook de schooljeugd
van de R.K. basisschool die het monument van
hun vader en oom hebben geadopteerd worden
ten zeerste bedankt.

Namens Gré, Corrie en Jenny van den Berg.
Jelle Elgersma

www.makkumerbelboei.nl
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Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl

SCHADE
AAN

UW AUTO
WIJ KUNNEN DAT VOOR U

ONZICHTBAAR REPAREREN

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.

Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Doopsgezinde Gemeente Makkum viert feest

Makkum - De doopsgezinde Makkum bestaat
al 400 jaar. Het kasteeltje zoals het door velen
genoemd wordt, heeft afgelopen jaar na heel veel
praten en rekenen een prachtig nieuw hekwerk
gekregen. Dit moest in originele staat weer terug
komen en het roestige beschadigde hekwerk was
gevaarlijk en is met financiële hulp van velen
uiteindelijk toch vervangen. Toen het er eenmaal
geplaatst was bleek dat de staanders niet exact
op de plaats zaten waar ze moesten zitten. Dit
kon verholpen worden. Ook de kleur waarin het
hekwerk gespoten was bleek niet de juiste te
zijn. Als je met historische panden en daarbij
behorend hekwerk bezig bent, zijn er instanties
die alles tot in de puntjes verzorgd willen hebben.
Ook de kerkenraad van de Doopsgezinde kerk
ondervond dit. Het kwam goed en uiteindelijk

kon Zr. Siep van Dijk-Jellema afgelopen vrijdag
het nieuwe hekwerk openen met het door knippen
van een lint. Daarna kon de kasteeltuin die ont-
worpen is door Djoke Visser bekeken worden.
Het is een plaatje geworden met drie kamers en
de achterste, is de kamer waar een beeld van een
Jan van Gent geplaatst is en onder de vleugels
van dit beeld kan de bezoeker even rustig zitten
en nadenken. 
Vroeger stonden de Doopsgezinde kerken ergens
verscholen dit is niet meer zo en het kasteeltje is
weer een Pareltje in de Bleekstraat. Om dit te
vieren was er het hele weekend iets te doen in de
kerk. Vrijdagavond werd met alle genodigden
lekker gepraat onder het genot van een drankje
en een hapje. Het is een kleine gemeente maar
nog springlevend.

Makkum - Voor de basisschool leerlingen was er
een tekenwedstrijd in het kader van het 400 jarig
bestaan van de Doopsgezinde kerk. Vrijdag-
middag was het grote moment aangebroken en
werd door Frâns Faber bekend gemaakt wie er
gewonnen had. Samen met Reinder Homan uit
Bakhuizen was hij jury van de wedstrijd. Beiden
zijn zeer creatief en collega’s. Alle tekeningen
waren in de kerk opgehangen en alle kinderen en
ouders waren uitgenodigd voor de prijsuitreiking.
Het begon iets later, omdat enkele prijswinnaars
nog met hun ouders uit Alkmaar moesten komen.
Geen probleem, de kinderen kregen drinken en
wat lekkers en de ouders koffie of twee en onder-
tussen kreeg Frâns de kinderen aan het zingen.
Iets wat ze ook best leuk vonden. Het belang-

rijkste was toch de prijsuitreiking en nadat de
laatste kinderen binnen waren was het zover. De
kinderen die gewonnen hadden kregen allen een
medaille en een bon van Toys2play. 

Winnaars groep 1-2:
1. Kara Kraakman, 
2. Hannah Postma, 
3. Rixt Ymkje Joustra

Groep 3-4: 
1. Hannah van der Gaast, 
2. Sara van Koldam, 
3. Bram Kraakman

Groep 5-6: 
1. Jelien de Jong, 
2. Lucas van Koldam, 
3. Rik van der Gaast

Voor de groep 7-8 was een geluksprijs. Hier had
maar één meisje meegedaan. Dit was Hanna van
Koldam. Waarschijnlijk kunnen heel veel kinderen
in deze groep heel mooi tekenen, maar voelen ze
zich te oud om mee te doen. Jammer. Er waren
heel verschillende tekeningen en de kinderen die
meegedaan hebben lieten duidelijk zien hoe hun
droom kasteel eruit zou moeten zien.      

Tekenwedstrijd Doopsgezinde kerk
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
donderdag 14 mei
Tzum 2   - Makkum 4 19.00 uur

zaterdag 16 mei 
Makkum 3    - Berlicum 3     12.30 uur
Makkum 4      - Bolswardia 4   14.30 uur
Scharneg. B1 - Makkum B1 11.15 uur
Makkum C1   - Jubbega C1    11.00 uur
Oldeboorn D1  - Makkum D1 11.00 uur
Makkum D2   - Sneek/W.Z D2 9.30 uur
Thor E1     - Makkum E1  9.00 uur
Makkum E2   - QVC E1       9.00 uur
LSC E8     - Makkum E4    13.30 uur
Makkum F1   - DWP F1        9.00 uur
JV Bolsward F3 - Makkum F2  10.15 uur
Makkum F3    - Irnsum F2      10.00 uur
JV Bolsward F7 - Makkum F4    10.00 uur 

dinsdag 19 mei
Flamingo 2     - Makkum 3    19.15 uur 

Jeugdbadminton
sluit seizoen af
Makkum – Op dinsdagavond 21 april jl. heeft
de badmintonjeugd van Makkum hun seizoen
weer afgesloten. De leiding, bestaande uit Titia
en Ieke, hadden iets nieuws bedacht voor de laatste
training. Blind badmintonnen!! Bij het eerste spel
kan men vanaf de opslag zien wat men met de
shuttle doet, nu echter was het net, wat op een
bepaalde hoogte hangt, geblindeerd door wat
vuilniszakken met wasknijpers te bevestigen
zodat men niet meer kon zien wat de tegenstander
doet, b.v. hoge- of lage opslag, een korte- of een
lange slag. De jeugd had er echt lol in want soms
lag men meer op de vloer om zo onder het net
door te kijken wat de tegenstander van plan was.
De jongste groep (8-12 jaar) speelde van 18.00-
19.00 uur en de oudste groep (12-16 jaar) speelde
van 19.00-20.00 uur waarna ze na afloop met de
leiding/ouder en enkele bestuursleden nog even na
konden genieten bij “De Halte” van een drankje
en een patatje. 

Het nieuwe jeugdseizoen begint weer van septem-
ber t/m april 2010 en we doen mee aan 5 regio-
wedstrijden die in verschillende plaatsen worden
gehouden. Bij aanvang van het nieuwe seizoen
kunnen nog enkele kinderen (vooral meisjes) in de
jongste groep zich nu al opgeven bij I. Werkhoven,
tel. 0515-232604.

De jeugdleiding.

Avondvierdaagse
Makkum – Wandelaars opgelet !!  De avond-
vierdaagse is in de week van 25 tot 29 mei a.s.
De inschrijving is op woensdag 20 mei van
19.00-20.00 uur in de Sporthal. In de Belboei
van volgende week meer gegevens over het
inschrijfgeld e.d.

Agenda
woensdag 13 mei
Makkum – Restaurant/Café “De Zwaan” 
20.00 uur Algemene Ledenvergadering
Doarpskrite Makkum

donderdag 14 mei
Makkum – Tuin woonzorgcentrum Avondrust
14.00 uur Jeu de Boule voor 55+

zaterdag 16 mei
Allingawier – Optreden ‘Hwat Oars’ op in
museumdorp. Ze spelen o.a. Folk- en oude muziek

Koudum – “Verzorgingshuis Finke”  14.30 uur 
optreden door interk. mannenkoor 
“De Flevosanghers” uit Makkum

zondag 17 mei
Makkum – BoulevardMakkum 
van 12.00 tot 17.00 uur KanjerKnoerD Festival 

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. 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 tot 17.00 uur

Exmorra – De Spintol Dorpsstraat 39 van mei t/m
september  unieke poppenhuizententoonstelling
en verkoop handgemaakte artikelen. Geopend
maandagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur, dinsdag
t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Wons – Koffie- en theeschenkerij Panta Rhei,
Weersterweg 10. Geopend van 10.00 uur tot
17.00 uur. Groepen op afspraak en telefonische
reservering, tel. 0517-532198

Nieuwe eigenaar
The Trapper
Makkum – De hengelsport en dierenspeciaal-
zaak “The Trapper” heeft haar deuren opnieuw
geopend door overname van het bedrijf door de
zoon. Dit was enkele weken geleden, wie toen
een bezoek aan de zaak bracht,  kreeg een lootje
De winnende nummers zijn 49 ( 50,-) Nr. 44
( 35,-)  nr. 39 ( 15,-). De prijzen kunnen
worden afgehaald aan de winkel.

Uit eigen regio

Kunst onderweg

Cornwerd - Lopen tussen vogels van drie meter
hoog gemaakt door Anne Minnema en Tineke
van den Akker. De hele maand mei kunt U deze
opstelling bekijken en er tussendoor lopen.
Locatie: Achter Dorpshuis de “Bining” Cornwerd.
Dit is een onderdeel van kunstroute Wûnseradiel
waarbij U kunstenaars kunt bezoeken op de eerste
vier zondagen in mei. www.kunstwunseradiel.nl

Dichter op de Deel
Een middag vol Poëzie & Muziek

Exmorra - Op zondag 17 mei vindt voor de 2e
keer het festival Dichter op de Deel plaats. Het is
een middag vol Poëzie & Muziek op een prachtige
locatie die vorig jaar door een groot publiek
werd bezocht. Beroemde en nog onbekende
dichters treden op onder het gebinte van een
Friese stelpboerderij bij het dorp Exmorra. Een
saxofonist, bassist en accordeonist wisselen het
programma af. 
De dichters: K. Michel, Tsead Bruinja, Ester
Naomi Perquin, Peter van Lier, Anne Feddema,
Annelie David, Grytsje Schaaf, Joke Pas & Dien
L. de Boer. De muzikanten: De Bende van Drie;
Pieter Jan Cramer van den Bogaart, Onno van
Swigchem, Dion Nijland,
Ieder jaar vindt in de gemeente Wûnseradiel een
Kunstroute plaats op vier zondagen in mei. Deze
bijzondere poëziemiddag maakt daar op 17 mei
2009 deel van uit. Aanvang 14.00 u.
Bolswarderweg 13, Exmorra. Vrij toegankelijk.
Meer info op www.dichteropdedeel.nl 

Hoe kunstzinnig bent u?
Makkum – “Kunstzinnig zijn” is een uiting
geven aan je creativiteit. Op welke manier dan
ook. Stichting visserijdagen Makkum heeft onlangs
een oproep geplaatst, want wij zijn op zoek naar
creatieve mensen die geheel belangeloos aan het
kunstonderdeel “de kunstveiling” van de visserij-
dagen 2009 mee willen werken. Velen denken
dan dat wij alleen maar op zoek zijn naar mensen
die schilderen, maar dat is een misverstand!
U krijgt van ons een afgekeurde reddingsboei
hiermee kunt u zich op welke manier dan ook
uitleven! U mag er van alles mee doen, mits het
object nog herkenbaar van vorm is en er geen
scherpe dingen aanzitten of uitsteken. 

Als u zin heeft om uw creativiteit eens voor de
stichting visserijdagen Makkum in te zetten dan
kunt u bellen met Yvonne Visser, tel. 06-20175758.
Zij zorgt voor de rest.

(eigen foto)



pag. 14 MAKKUMER BELBOEI - 13 mei 2009

Bel voor een afspraak

Wij zijn geopend op:

Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur

Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer 
om lekker te kunnen slapen

Een goede nachtrust is gezond.

Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen * Dekbedden
* Kussens * Bedbodems

Nu Lente Acties:

5x Zonnebank voor slechts 25.00

Onderbenen Harsen slechts 15.00

Bikinilijn harsen 14.50

Pedicure 18.50

Wel even een telefoontje vooraf.
Meer informatie: www.leliehof.nl

“Kids in Concert” aanstaande maandagavond “Het Anker”
Makkum - Muziek hoor je overal, op de radio,
op de televisie, op straat en ga zo maar door.
Muziek zorgt voor sfeer en gezelligheid. En wat
is er dan nog mooier om zelf muziek te maken.
Muziek maken is geweldig en samen muziek
maken is nog leuker. Daarom willen we iedereen
kennis laten maken met de muziek. Dit gaan we
doen door in samenwerking met de ‘Christelijke
basisschool ‘De Ark’, Rooms Katholieke Dalton-
school ‘Sint Martinus’ en  muziekvereniging
‘Hallelujah’ een concert te geven. De kinderen
hebben op school het één en ander ingestudeerd
en willen dit graag  laten horen tijdens ‘Kids in
Concert’ op maandagavond 18 mei. Het begint
om 19.00 uur en wordt gehouden in Kerkelijk
Centrum Het Anker , Buren 15.

Na het concert is er de mogelijkheid  tot het uit-

proberen van muziek instrumenten.Ook kunt u
informatie vragen aan de bestuursleden of de
leden van de muziekvereniging. Bent u helaas
verhinderd, maar heeft u wel interesse in het
maken van muziek. Dan bent u ook altijd welkom
op één van onze repetitie avonden.
Harmonie:
Maandagavond om 19.30 uur
De notenkrakers (jeugdorkest): 
Donderdagavond 19.00 uur
Drumband:
Woensdagavond  om 19.30 uur

De repetities worden gehouden in de repetitie-
ruimte ‘De Stopera’ aan de Schoolbuurt (ingang
achter de bibliotheek)

Muziekvereniging ‘Hallelujah’

Koffie- en Theeschenkerij  “Panta Rhei” gaat weer open
Wons - Vanaf vrijdag 15 mei a.s. bent u weer
van harte welkom bij Koffie- en theeschenkerij
Panta Rhei in Wons. Een aangename tussenstop
om energie op te doen voor wandelaars, fietsers
en automobilisten. Heeft u iets te vieren (max.
25 personen) of wilt u gewoon een lekker kopje
koffie of thee komen drinken in onze mooie
bloementuin? Aarzel dan niet en kom naar de
Weersterweg 10 in Wons. Indien de weersom-
standigheden ervoor zorgen dat het in de bloemen-

tuin te koud of te vochtig is, is onze gezellige
binnenhuiskamer een uitstekend alternatief. 

Wij zijn geopend vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur.
Neemt u uw kinderen mee? De aan de overkant
van de straat gelegen speeltuin, biedt voor deze
jonge gasten ook veel speelplezier! Indien u met
een groep wenst te komen, verzoeken wij u om
telefonisch te reserveren. U kunt de Panta Rhei
bereiken via telefoonnummer 0517-53.21.98

Simmerjûnkuier zeer in trek
Witmarsum - Op de winderige, maar droge
woensdagavond van 6 mei, kwamen in Witmarsum
maar liefst 38 deelnemers opdagen, om met Willem
een ommetje van 8 km. In de fraaie omgeving te
maken. Terwijl zwaluwen de wandelaars bege-
leiden richting Pingjum, kon èèn van de deel-
nemers een anekdote vertellen over een boerderij
aan de Nesserlaan, die in de jaren vijftig van de
vorige eeuw twee keer opgebouwd moest worden.
Na dit intermezzo werd al snel terpdorp Pingjum
bereikt, alwaar Willem op de haven, welke nu
Grote Buren heet, wees op het feit, dat Pingjum
een prachtige vaart heeft, maar dat geen
Pingjumer met een boot het dorp kan verlaten of
bereiken, omdat de vaart op twee plaatsen afge-
sloten is. Voor de Pingjumers onder de deelnemers
wellicht een idee om maar eens in actie te komen.
Aan de buitenwand van het dorpscafé, welke nu de

Hollandse Kus heet, is op drie grote afbeeldingen
te zien hoe ooit is geweest. Via een kaatsplein en
een smalle steeg werd Pingjum verlaten om na tien
minuten bij huisje de Twirre bij de Pingjumer
Gouden Halsband te komen. Nadat Willem uit-
gelegd had, hoe en waarom deze waterkering is
aangelegd, ging de stoet onverhard verder over
deze dijk richting Koudehuizum, nagestaard door
een koppel vleeskoeien aan de ene kant van de dijk
en een groep Friese paarden aan de andere kant.
Koudehuizum is een buurtschapje zuidelijk van
Witmarsum, hoofdzakelijk bestaande uit twee
grote boerderijen. Vanaf hier was het nog een
kilometer naar het dorp en kon een ieder met een
blos op de wangen weer huiswaarts keren. Velen
lieten weten vast weer een keer mee te gaan en
wie weet is dat de volgende keer al op de
Simmerjûnkuier op 3 juni a.s. vanuit Pingjum.

Voor het goede doel
Makkum – Dit jaar is er van 6 tot en met 11 april
in de gemeente Wûnseradiel gecollecteerd voor
Unicef. De opbrengst was 3.788.43. Een
prachtig bedrag! Namens alle kinderen die door
Unicef geholpen worden hartelijk dank voor uw
gift! Hieronder kunt u lezen wat de collecte in
uw dorp heeft opgebracht.

Arum 246.86.
Burgwerd 204.63.
Cornwerd 51.25.
Exmorra/Allingawier 291.30.

Ferwoude 90.29.
Kimswerd 295.89.
Lollum 135.05.
Longerhouw 42.54.
Makkum 1.200.26.
Parrega/Hieslum/Dedgum 281.59.
Piaam 40.05.
Schettens 105.20.
Schraard 108.70.
Skuzum 50.12.
Witmarsum 480.94.
Wons 163.76.
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Colofon

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

Ds.L. Touwenlaan 2
MAKKUM

Ruime woning met 
5 slaapkamers, 

garage/berging en tuin
op het zuiden.

Vraagprijs:
240.000,00 k.k.

z.g.a.n 3 in een kinderwagen wandelwagen en
maxicosi merk maxicosi kleur antraciet, maxi-
cosi is nog als nieuw, crème kleurig babybad +
standaard fietszitje achterop, tel. 0515-233290

Konijnenhok, een echt ouderwets hok met ruif,
120 br. en 60 h. een dag en nachthok. Net
geschilderd groen en zeer solide, niet die konijnen
hokken die je bij een dierenzaak koopt 50.-,
of kom kijken dan weet je waarover je praat,
tel 0517-532099 / 06-27374840

Toercaravan Chateau La car trophee, bj. 1993,
ruime voortent met uitbouw, tel. 0299-607166
of 06-12418442

De originele RSI (beste merk) rolschaatsen
(4 wielen) mt. 39, zijn nog nooit gebruikt/in de
doos, € 80.- gekost, nu € 30-, tel. 0515-232272

Twee kaarten voor de Fietselfstedentocht, twee-
maal groep 22, tel. 0515- 232368

Psp accessoires/behuizing, verschillende kleuren.
Eee pc touchscreen (ook andere mini-laptops).
Ook psp-reparatie. 
Meer info: ol.lets.do.it@hotmail.com

Houten Optimist incl. zeil, 2 zwaarden en roeis-
panen. Ook te gebruiken als roeiboot, pr.n.o.t.k.,
tel. 06-15040396 (voor foto’s zie Marktplaats.nl)

Praktijk voor fysiotherapie, manuele- en sportfysiotherapie

YN ‘E FÛKE
In de samenstelling van het team is een verandering gekomen:

Collega Schuurs is vertrokken en is vervangen door mevr. Jantsje Viëtor uit Leeuwarden.
Mevr. Viëtor is fysiotherapeute en manueel therapeute. Van harte welkom in Makkum! 
Mevr. Dijkstra is gebleven voor de visites, Avondrust en waarneming.
Dhr. Hellendoorn blijft voor fysiotherapie, manuele neurotherapie en sportfysiotherapie.
Verder is bij ons medische training mogelijk voor revalidatie, conditieverbetering etc.
Tevens is mevr. Risselada uit Harlingen verbonden aan onze praktijk voor ergotherapie.
Zij komt desgewenst bij de cliënten thuis.

Wij zijn involge de nieuwe wet BSN verplicht om de identiteit te controleren. Dus als
u komt met of zonder verwijzing: u dient altijd een ID-kaart, paspoort of rijbewijs te
kunnen tonen. Dit geldt alleen bij een eerste bezoek.

De Voorn 35, 8754 BA Makkum,  tel. 0515-232221.
www.fysiotherapiemakkum.nl



z.g.a.n Complete babykamer ledikant, commode,
kast kersenkleur met zilveren greepjes/pootjes.
tel. 0515-233290

Rubberen paardrijlaarzen mt. 35 kl.zw. 24,95;
Wedstrijd cap mt. 57 kl. zwart/bl. 24,95; Set
transport beschermers voor de voor/achterbene
kl. zw. 14,95, tel. 0515-231557 na 18.00 uur

Welke m/v wil ons 4 uur per week helpen in de
tuin, tel. 0515-542551 na 18.00 uur

Ronde witte tuintafel met opening voor parasol
Gre Caarels, tel. 0515-232922

Ouder echtpaar zoekt woning te huur in Makkum
of omgeving, tel. 0515-231906
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GEVRAAGD

DIVERSEN

TE KOOP

gratis geplaatst tot 250.-
opgeven voor vrijdag 12.00 uur

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

email: rienstra@makkum.nl    

Zoekertje

www.
makkumerbelboei.

nl


