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Aandacht voor oorlogsmonumenten in Makkum

Makkum - In de vorige Belboei heeft u op een foto 
kunnen zien hoe de kinderen van de Sint Martinus 
school een krans hebben gelegd bij het monument 
voor de Gebr. Van den Berg op het Vallaat. Misschien 
is het u ook opgevallen dat bij het verzetsmonument 
op de buren enkele gedenkplaten zijn verwijderd. 
Reden genoeg om vanuit het Comité Dodenher-
denking Makkum u even bij te praten. 

Elk jaar wordt de dodenherdenking in Makkum door 
een groot aantal mensen bijgewoond. We staan 
hierbij stil bij alle gevallenen van de Tweede Werel-
doorlog en van oorlogssituaties en internationale 
vredesoperaties van nadien. Het is vooral de 
Tweede Wereldoorlog die in Makkum diepe wonden 
heeft achtergelaten. Tijdens deze periode en ook 
rondom de bevrijding van ons dorp hebben er 
verschrikkelijke gebeurtenissen plaatsgevonden. 
De monumenten in Makkum herinneren ons aan dit 
verleden en de slachtoffers die hier bij zijn gevallen. 

Het momument op het Vallaat is opgericht ter 
nagedachtenis aan de Gebroeders Van den Berg 
en staat symbool voor het verzet in Makkum. 
Destijds was aan het zelfde water de vishandel en 
conservenfabriek gevestigd van de broers Aart en 
Tijmen. Zij hebben in bezettingstijd hun bedrijf 
geheel ten dienste gesteld van het verzet. Op 
zaterdagmorgen 7 april 1945 werd hier door de 
Sicherheitsdienst een razzia uitgevoerd. De bezetter 
had een lijst met namen die door een verrader was 
samengesteld. In de fabriek vond men diverse 
wapens. In het bedrijf en de rest van het dorp 
werden verscheidende arrestaties verricht. Daarop 
werden diezelfde dag om vier uur, na zwaar te zijn 
mishandeld, zes mannen doodgeschoten. Het 
drama voltooide zich achter de inmiddels in brand 
gestoken Marechausseekazerne (aan de huidige 
Ds.L. Touwenlaan). De Sint Martinus school heeft 
het monument dat ons hier aan herinnert na de 
oprichting geadopteerd. Elk jaar wordt er door de 
kinderen van de school een kranslegging gedaan. 
Met hulp van plaatselijk belang is hier onlangs een 
bordje bij geplaatst die de verbinding van de 
school bij het monument duidelijk moet maken. 

De tekst op het monument luidt:
YN 'E BRUORREN 
AART EN TIJMEN VAN DEN BERG
EART MAKKUM AL SYN FORSETSHELDEN
DE DROPPINGSPLOECH
DE HANGPLOECH
DE FORSETSGROEP
1940 1945'. 

Het verzetsmonument op de Buren is al in 1952 
onthult door de NBS (Nederlandse Binnenlandse 
Strijdkrachten) en later geadopteerd door CBS de 
Ark en OBS It Iepen Stee. Het toont de namen van 
alle omgekomen NBS leden: Sjoerd Adema, Fetze 
Elgersma, Hobbes Dijkstra, Hendrik Th. Lemson, 
Jacobus P. Keller, Jan Emmens, Rinnert G. Anema, 
Schelte Bruinsma, Roelof van der Meer, Hendrik 
Postma en Simon K. Sipma. De eerste vijf genoem-
de mannen zijn op 7 april omgebracht. De naam 
van, de op die dag eveneens doodgeschoten, 
Hermanus Falkena komt niet op het monument 
voor omdat hij geen lid was van de NBS. De platen 
met de namen zijn onlangs verwijderd om plaats 
te maken voor nieuwe. De gemeente Súdwest-
Fryslân is namelijk op verzoek van het Comité 
Dodenherdenking Makkum gestart met een alge-
hele renovatie van het monument. Zo zal het 
metselwerk worden vervangen en de bestrating 
hersteld. Helaas waren de gedenk-platen in zo’n 
slechte staat dat de letters niet meer leesbaar 
gemaakt konden worden. Het comité heeft er 
daarom voor gekozen om deze te laten vervangen. 
We gaan er vanuit dat de werkzaamheden voor 4 
mei afgerond zullen worden en de aanblik van het 
monument is verbeterd.  

In het Comité Dodenherdenking Makkum werken 
vrijwilligers van verenigingen en instanties samen. 
Dat zijn Koninginnevereniging, Plaatselijk Belang, 
Muziekvereniging Hallelujah, Oecumenisch overleg, 
voorheen Stichting ’40-’45, Scouting Burdine, en 
de drie basisscholen. Er is nauw overleg met het 
Contact Oud Mariniers afd. Fryslân. Kijk voor meer 
informatie op onze Facebookpagina: facebook.com/
herdenkingmakkum (ook voor niet Facebook leden). 

Donderdag
v.a. 20.00

Vrijdag & Zaterdag
v.a. 21.00 uur

eigen fotoeigen foto
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Familieberichten Agenda
Vrijdag 18 april:
Makkum – Avondrust, Sjoelen 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 19 april:
Makkum – Peaskewilledei 
bonnen verzilveren op het Eierplein
van 10.00 uur tot 13.00 uur

Makkum – Open dag KM Yachtbuilders 
van 10.00 uur tot 16.00 uur

Makkum – Holle Poarte, Paasbingo 
in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Dinsdag 22 april:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Donderdag 17 april:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – Minniste Mienskip Makkum e.o., 
19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. L Durksz

Wons – Protestantekerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. A.W. Riepma

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Witmarsum – de Hoekstien, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 19.30 uur
Voorganger: Da. G Rol

Vrijdag 18 april:
Makkum – K.C. Het Anker, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorgangers: Pastoor A Bultsma
Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K. Parochie, 15.00 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 19.30 uur
Voorganger: Br. J Foppen

Wons – Protestantekerk, 19.30 uur
Gemeenteleden

Pingjum –Victoriustsjerke, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKNKerk, 19.30 uur
Liturgiecommissie

Zaterdag 19 april:
Piaam – Kerk, 21.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist      : K Reitsma – Zijlstra

Zondag 20 april:
Makkum – Van Doniakerk, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. K Muurling

Wons – Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. L Veerman – van Dijk

Witmarsum – Koepelkerk, 10.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattèl

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 10.00 uur
Voorganger: Da. G Rol

Jullie je nog steeds kunnen opgeven voor: 
de Playbackshow en het straatkaatsen? Voor 
meer info zie www.koninginnevereniging.nl

Op zaterdag 26 april naast de kinderspelen 
ook een kinderrommelmarkt gehouden wordt?  
Kom naar het MFC en doe mee!

Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, 
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Van Asperen Tandheelkunde, 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
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 / b.g.g. 06-20441818

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

De warme belangstelling van zoveel mensen 
na het overlijden van onze lieve mem en 
beppe,

Tiny Draaijer-De Vries
heeft ons enorm goed gedaan 

Kinderen en kleinkinderen.
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Makkum - De veertienjarige Neda Selak zit in 
het derde jaar van de musicalopleiding MUZT 
van de muziekschool. Dit jaar wordt de musical 
Heksen opgevoerd. Er doen 66 leerlingen mee, 
waarvan er twintig derdejaars zijn. Voor de 
kerstvakantie begonnen de repetities. Elke 
vrijdagmiddag meldde Neda zich om half zes, 
om vervolgens tot half elf lessen te volgen in 
zang, dans en acteren. De afgelopen maanden 
werd er nog meer gerepeteerd: iedere zaterdag 
en zondag van 10 tot 5 uur.

Neda begon drie jaar geleden met MUZT 
omdat ze acteren leuk vond en zich graag 
wilde ontwikkelen op het gebied van dans. 
Nu haar musicalopleiding er bijna op zit denkt 
ze dat ze het meest geleerd heeft over spel en 
acteren. Voor haar zang heeft ze veel gehad 
aan het leren van de juiste buikademhaling. 
En ze weet nu dat MUZT heel veel tijd kost en 
dat je er veel voor opzij moet zetten, bijvoor-
beeld feestjes in het weekend waar je eigenlijk 
erg graag heen wilt…. 

Ook de ouders van de leerlingen werden 
regelmatig ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij het 
vervaardigen van het decor dat volgens Neda 
supervernuftig in elkaar zit en erg mooi geworden 
is. De ouders gingen ook mee als begeleiders 

op de studiereis die de leerlingen van MUZT 
maakten. Van 29 november tot 3 december 
gingen ze naar Londen en bezochten daar de 
Engelse versie van ”hun” musical “Wicked”. 
“Je let dan heel erg op je eigen rol en je reali-
seert je nog meer dan andere mensen hoe 
knap het is dat een bepaalde groep omge-
kleed en wel weer op tijd op het podium 
staat.”, zegt Neda.
Op 12 april waren de eerste uitvoeringen van 
Heksen in Theater Sneek. Tijdens de avond-
voorstelling zijn er natuurlijk familie en vrienden 
van Neda, maar we ontwaren ook fans van 
Janita Joustra, tweedejaars MUZT- studente uit 
Piaam. Tijdens de voorstelling zijn wij natuurlijk 
steeds bezig om te ontdekken waar Neda staat 
(soms een hele toer met al die kostuums!) 
Gelukkig heeft ze verschillende rollen en staat 
ze heel vaak op het podium. Het is een mooie 
voorstelling. De meisjes die de hoofdrollen 
hebben gekregen oogsten alom bewondering 
door hun prachtige zang. Dat aan deze avond 
veel voorbereiding is voorafgegaan had Neda 
ons natuurlijk al verteld, maar het was ook 
duidelijk te zien. De grote groep was steeds 
gekleed in prachtige kostuums. Zo is er bijvoor-
beeld een partij trouwjurken groen geverfd en 
in heksenstijl opgepimpt en was ook duidelijk 
te zien hoeveel aandacht er is besteed aan het 
dansen en het optimaal benutten van het 
podium.

Medewerkers van het theater, alle leerlingen 
van MUZT en hun begeleiders, de stagiaires: 
allemaal werden ze bedankt door regisseur 
Irene Martin. Al deze medewerkers vormen 
samen eigenlijk een soort creatieve explosieven-
opruimingsdienst: na een gigantische en nauw-
gezette voorbereiding hebben ze 12 april een 
bom van muzikaliteit, beweging en creativiteit 
professioneel laten ontploffen. Na de voorstelling 
komen Neda en Janita naar de hal. Van alle 
kanten complimentjes ontvangen, nog even 
napraten met familie en vriendinnen en dan 
naar huis. Morgenochtend worden ze al weer 
vroeg verwacht in Theater Sneek voor de vol-
gende voorstelling.

Neda Selak speelt in musical “Heksen”

Vrijwilligers hebben in Workum in de maand 
maart huis aan huis handtekeningen verzameld 
van huishoudens die tegen een windturbinepark 
in het IJsselmeer zijn. Dat gebeurde op verzoek 
van de stichting Don Quichot. In totaal hebben 
nu bijna 1200 huishoudens hun handtekening 
gezet, dat is 72% van de totale bevolking van 
Workum. Met deze afronding van de peiling in 
de kuststrook langs het IJsselmeer komt het 
totaal aantal uitgebrachte handtekeningen 
tegen een windturbinepark in het IJsselmeer op 
80%. In oktober vorig jaar is een begin gemaakt 
met die peiling. Die uitslag (toen 65% tegen) is 
eind november aan gedeputeerde Konst over-
handigd. Met de extra actie in Workum is het 
resultaat nu dus 80% tegen. In de plaatsen 
Makkum en Hindeloopen is het percentage 
tegenstemmers nog hoger: respectievelijk 98% 
en 93%.

Nu blijken dus 4 van de 5 gezinnen tegen een 
windmolenpark in het ijsselmeer te zijn!
Zij zeggen NEE!!
GEEN economische schade 
 voor de toeristische sector
GEEN gevaarlijke situaties 
 voor de recreatievaart
GEEN onherstelbare milieuschade 
 in het IJsselmeer
GEEN horizonvervuiling
GEEN “nachtverlichting” 
 met 100-den knipperende lichten
GEEN geluidsoverlast 
 door ronddraaiende wieken

Het plan om een windmolenpark in het IJssel-
meer te bouwen moet van tafel. Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij Alie Talhout in 
Hindeloopen. Tel 06 30 100 359

80% kustbevolking tegen windpark IJsselmeer!
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

WITMARSUM – Aanstaande zaterdag 19 april 
hebben de zeventien  beginnende hardlopers 
van de cursus Start to Run in Witmarsum om 
14.00 uur hun afsluitende Run to Finish. Dit is 
een trainingsloop van 20 tot 25 minuten aan-
eengesloten hardlopen. Start to Run is een 
bewezen effectief programma om deelnemers 
op een laagdrempelige en plezierige manier 
in beweging te krijgen en te houden.

Tijdens de 7-weekse cursus Start to Run hebben 
de beginnende hardlopers elke week bij de 
theorie kennis kunnen maken met alle facet-
ten van het hardlopen. Dit varieerde van her-
kennen van blessures, schoenen en kleding, 
eten en drinken, loopscholing en het verzorgen 

van je voeten. In de praktijk werd er onder de 
bezielende en plezierige leiding van hardloop-
trainer Cor de Vries elke zaterdag een ander 
aspect van het lopen behandeld. Via het Start 
to Run trainingsschema zijn de lopers nu in 
staat om in hun eigen tempo ongeveer 20 
minuten achter elkaar te hardlopen. 

De meeste Start to Runners gaan in Witmarsum 
door met de cursus Run to the Start en lopen 
hun huiswerktraining op dinsdagavond bij de 
Loopgroep Witmarsum. Samen trainen is veel 
gezelliger dan in je eentje, wil je eens mee 
trainen kom eens op dinsdagavond langs. De 
start is om 19.30 uur bij het MFC It Fliet in 
Witmarsum.

Op dinsdagavond 22 april organiseert IVN 
Súdwesthoeke een informatieavond over de 
Natuurgidsencursus. De avond begint om 
19.30 uur en wordt gehouden in het Bogerman 
College, Hemdijk 2 in Sneek. De natuurgidsen-
cursus loopt van september 2014 tot mei 2016 
en bestaat uit circa 50 lessen, zowel theorie 
als praktijk. Er kunnen 25 personen aan deel-
nemen. Info en opgaven bij Goasse Hylkema, 
tel. 06-22439266 of goasse@hotmail.com
Ben je van jongs af aan al een natuurmens 

met in je hart liefde voor de natuur? De IVN-
natuurgidsencursus biedt je de kans om daar 
ook wat mee te doen. Na afloop van de cursus 
begrijp je beter hoe alles in de natuur met 
elkaar samenhangt. Het is een waardevolle 
opleiding, die je leven verrijkt en die je de 
mogelijkheid geeft om als natuurgids ook 
anderen deelgenoot te laten zijn van deze rijk-
dom. Eén van de natuurgidsen zei na afloop 
van deze cursus: “It IVN hat my sjen, heard en 
priuwe litten fan de natuer”. 

Op zaterdag 12 april j.l werd in de feesttent 
van Pingjum het jaarlijkse tentkaatsen georga-
niseerd. Er hadden zich 21 leden (5 dames + 
16 heren) aangemeld voor deze partij. Dus 
een lijst met 7 parturen waarbij gekaatst kon 
worden in een poule van 3 en een poule van 4. 
Over een kleine maand zal het kaatsseizoen 
geopend worden, dus dit was alvast een 
mooie warming-up. Het veld bestaat uit 2 
perken en er mag niet rechtstreeks ‘boppe’ 
geslagen worden, dak en wanden doen mee 

in het spel. Al met al werd het weer een leuke 
en gezellige kaatsmiddag in Pingjum. Een 
anonieme Pingjumer was de kransensponsor 
deze dag.

De eerste prijs ging naar het partuur Miche 
Nesse, René Sybesma en Klaas Tigchelaar. 
De tweede prijs was weggelegd voor het par-
tuur Steven Nesse, Andrys Osinga en Theun 
Folkertsma. Derde werden Hendrik Brandsma, 
Thijs Houtsma en Ytsje Reitsma.

Run naar start to finish

25 jaar IVN Súdwesthoeke
Informatieavond IVN-natuurgidsencursus in Sneek 

Tentkaatsen Pingjum

eigen fotoeigen foto
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

De binnentuin is open!

Voor al uw perk-

en tuinplanten

24 april 1 jaar geopend!
Voor iedere klant staat 

een goody-bag klaar.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Wybren Walinga van CBS de Ark heeft mee-
gedaan aan de provinciale voorleeskampioen-
schappen in Gorredijk. Hij heeft voorgelezen 
uit ‘operatie zeer ernstige ramp’, de schrijver is 
Tosca Menten en de illustraties van Elly Hees.
Er waren 3 prijzen en de winnaar mag door 
naar Utrecht Wybren is 3e geworden, dus hij 
mag helaas niet door naar Utrecht. Wij vonden 
in ieder geval dat Wybren het super deed! 

De presentator was Raynaud Ritsma van het 
bekende programma Tsjek, op het laatst kon 
je nog met z’n allen op de foto (selfie) en 
daarna deelde hij handtekeningen uit. In de 
pauze ging hij ook nog met een andere man 
een paar liedjes zingen met de gitaar. 

Gr. Anouk en Julia 
van CBS De Ark Makkum

Voorleeskampioenen in Gorredijk

eigen fotoeigen foto

Makkum - Bijna een jaar geleden vierden we 
op CBS De Ark ons 150 jarig bestaan, o.a. met 
een reünie. Van de organisatiekosten bleef  
geld over. Dat potje geld legden we onlangs 
bij het bedrag dat we over hielden van onze 
Fancy Fair die we in de herfst van 2013 hielden. 

Sinds een paar weken geniet bij ons nu ook 
groep 5 van een digitaal schoolbord. Iedereen 
die heeft bijgedragen aan de realisatie van 
deze wens danken we hierbij hartelijk! En bij 
de personen die we bedanken horen zeker 
ook de sponsoren!

Voor de zesde keer werd er zondag 13 april 
druk gezocht naar eieren op de boerderij van 
de familie Reitsma-Mulder in Allingawier. 
Alle energie werd beloond. 50 kinderen en 35 
volwassenen gingen onder begeleiding van 
vogelwachters, die de eierzoek-tactiek uitlegden, 
op zoek naar eieren. Op een stuk maisbouw-
land dat speciaal voor kinderen is “de jeugd-
krite”, werden maar liefst 23 kievitseieren 
gevonden. Een andere groep vond verspreid 
over een aantal weilanden 12 kievitseieren. 
Bij elk nest werd een stokje gezet. Zo kan 
de boer het nest zien en maait of ploegt hij 
er omheen. De eieren hebben daardoor 

meer kans om uit te komen. Iedereen heeft 
zichtbaar genoten van deze ervaring in het 
weiland.

De vogelwachters zijn bereid om kinderen of 
belangstellenden mee te nemen en hen te leren 
over de natuur. Voor nieuwe vogelwachters die 
willen “nazorgen” is zeker plaats. Het is niet 
toegestaan om zonder nazorgpas en toestem-
ming van de boer de weilanden in te trekken, 
maar samen met een vogelwachter kan je 
de kunst leren. Als je contact op neemt met 
jellyreitsma@gmail.com, vogelwacht jeugd-
coördinator, dan wordt het geregeld. 

Een activ board voor groep 5 van CBS De Ark!

Eieren zoeken met de vogelwachters

eigen fotoeigen foto
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Peaskewilledei
ZATERDAG 
19 APRIL

Op zaterdag 19 april zijn 
er op het (Eier)Plein twee 
paashazen aanwezig met 
een heleboel eieren. 

Doe je boodschappen bij 
winkeliers die aangesloten 
zijn bij de Ondernemers-
vereniging (herkenbaar aan 
de sticker op de deur en hun 
vermelding hieronder), en bij 
aankoop van 10 euro of meer 
ontvang je een waardebon 
voor een doosje eieren. 
Tussen 10.00 en 13.00 uur 
kun je je bonnetje verzilveren 
op het (Eier)plein, en krijg je 
van de paashazen een doosje 
eieren kado. 

Deelnemers: 

Ziezo Fashion

Slagerij Neidhöfer

DKS de Holle Poarte

DA Fizel Drogisterij & Parfumerie

BlomYnien

Zilver- en Goudsmid Gordon

Gerrie's Hobby Huske

Jumbo - Kooistra Supermarkt

Rinia Profile Fietsen

Hoeksema Kappers

Silerswaar Watersport

Speelsgoed Toys 2 Play

Kapsalon Nynke Beauty

Wijngaarden Textiel & Mode

J. de Boer Schoenen

Funsport Makkum 

Kuiken Aardewerk & Siertegels

Venema DHZ  & Tweewielers

Friese Kunst & Antiekhandel 

Bakkerij Kluft

F&G de Boer Mode & Wonen

Visser & Tan Beach Store

JF Creatief Wolwinkel

Bij Elma Bloembinderij

Masije Wonen & Lifestyle 

Alweer een goede reden 
om in Makkum te winkelen!
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Makkum – Op 28 mei gaat er een heel bij-
zondere jubileumuitgave verschijnen van de 
Makkumer Belboei. Op die datum bestaat de 
Makkumer Belboei namelijk dertig jaar. Voor 
die jubileumuitgave kunnen we de hulp van de 
lezers goed gebruiken: heeft u een bijzonder 
verhaal over de Makkumer Belboei laat het 
ons dan weten. Misschien vond u ooit uw 
verloren trouwring terug door een zoekertje, 
heeft u de zolder geïsoleerd met onze dorps-
krant of is een bericht voor u van doorslag-
gevende betekenis geweest. Op Facebook 
komen regelmatig oude krantenknipsels uit de 
Makkumer Belboei voorbij, voorzien van een 
persoonlijke noot. Zulke bijdrages kunnen we 
goed gebruiken! Wij zien uw suggesties met 
grote belangstelling tegemoet op ons email-
adres:redactie@makkumerbelboei.nl

In de aanloop naar dit jubileum zal er elke week 
een artikel met de titel “Over de Makkumer 
Belboei” verschijnen. In deze serie willen we u 
een beeld geven van al datgene wat vooraf-
gaat aan het moment dat de Makkumer 
Belboei bij u op de deurmat valt. Wie zijn de 
mensen die daarvoor zorgen en wat doen ze 
precies? Als redactie bijten we zelf het spits af. 
Iedere week gaan we op stap om leuke stukjes 
en mooie verhalen in de Makkumer Belboei te 
krijgen. Deze week vertellen we hoe dat in zijn 
werk gaat. De redactie bestaat na het vertrek 
van Doutsen Ouderkerken uit Ab van der Meer, 
Sjirk Wybenga, Jetze Genee en Judith van 
Lavieren. Ab van der Meer is eindredacteur. 
Elke maandag verzamelt hij alle berichten die 
hij heeft binnengekregen voor de Makkumer 
Belboei en stuurt ze nadat ze nagekeken zijn 
op onder andere lettertype door naar de 
drukker, zodat met het zetten van de MB kan 
worden begonnen.

Ab zat van 1993 tot 2007 in de OVM. Zodoende 
kwam hij terecht in de Werkgroep Makkumer 
Belboei. Toen Theo Adema het te druk kreeg 
in het Sopkafee nam Ab een deel van zijn 
taken over en werd later eindredacteur. 
Ongeveer zes keer per jaar vergadert Ab met 
de schrijvers en fotograaf. Op dit redactie-

overleg worden aanvragen die Ab ontvangen 
heeft verdeeld over de schrijvers en wordt er 
gesproken over de onderwerpen die in de 
komende periode in de MB zullen verschijnen. 
Daarnaast vergadert hij met de OVM en de 
Werkgroep Makkumer Belboei.

Naast de maandag, die helemaal door de MB 
in beslag wordt genomen, zit Ab de rest van de 
week elke dag wel even achter de computer. 
Binnenkomende vragen beantwoorden, be-
richten indelen, vragen voor stukjes door-
spelen naar de schrijvers enzovoort. Voor de 
toekomst hoopt Ab dat we onder andere door 
initiatieven als Vrienden van de Belboei de MB 
in stand kunnen houden. En hij hoopt op nog 
meer wisselwerking met de lezers. Laat ons 
weten wat u belangrijk vindt en denk bij het 
plaatsen van een leuk berichtje niet alleen aan 
Facebook maar stuur het ook eens naar de MB, 
om precies te zijn naar: belboei@makkum.nl

Tot slot een persoonlijk berichtje van de schrijvers:

30 jaar Belboei! 
Iedere woensdag Makkumer nieuws en infor-
matie in de bus. Als redactielid van 35 jaar 
betekent dat ik sinds ik kan lezen de belboei 
lees! Letterlijk mee opgegroeid dus. Schrijven 
doe ik graag en het vak van reporter heb ik 
geleerd bij de illustere Keetkrant, een perio-
dieke uitgave van Us Stek. Hierdoor kwam ik 
in beeld als potentiele redacteur en doe dit 
werk graag. Een leuke anekdote: in de begin 
jaren kregen wij in de klas 5 van st. Martinus 
school van meester Piet een artikel uit de 
Belboei om de spelfouten eruit te halen. Naast 
nieuwswaarde heeft de krant dus ook een 
educatieve waarde! Dat de krant goed gelezen 
wordt blijkt uit reacties na het niet bezorgen of 
later plaatsen van een artikel. Als redactielid 
ben je al snel een allround aanspreekpunt van 
de krant. De wekelijkse uitgave heeft ondanks 
een non-stop stroom aan internet nieuws toch 
meerwaarde. Dagelijks word ik bestookt met 
nieuws uit binnen en buitenland. Als ik dan op 
woensdag lees dat vrouw de Vries 65 jaar lid 
is van de Vrouwenvereniging of dat het dames-

Over de Makkumer Belboei - Deel 1: De redactie door Judith van Lavieren

jeugdvolleybalteam kampioen geworden is, dan 
is dat toch nieuws voor mij! Juist nu is daarom 
het kleine en lokale nieuws weer interessant! 
‘Glocaliseren – globaal denken, lokaal handelen’ 
noemen we dat in hippe bewoording. Terug 
naar het dorp. Terug naar klein leed en geluk. 
Op naar een toekomst voor de Belboei!

Met vriendelijke groet,
Jetze Genee

Grutsk op ús taal
Foardat ik by it hjoeddeistich redaksjeteam 
kaam skreau ik ek al stikjes foar de Belboei. 
Ik makke diel út fan it netwurk fan de doetiidske 
haadredakteur Andries Quarré. Benammen as 
it om in frysktalich ferhaaltsje gie. Hy hie al 
gau yn ‘e rekken dat de Fryske taal in leaf-
hawwerij fan my wie. En dat is it noch. Want 
wêrom soe ik net yn de taal skriuwe dy’t ik ek 
praat. It is in moaie taal en ik fiel my der yn 
thús. De Makkumer Belboei ferskynt foar 95% 
yn de Nederlânske taal en foar 5% yn it Frysk. 
In grut part fan de lêzers mei graach Frysk 
lêze. 

Mar ast Frysk skriuwst wurdst ek ferbettere. 
Myn buorman waard der lêsten ek op oan-
sprutsen. Is it no “it ein fan eltse reis” of “de 
ein fan eltse reis”. Yn de sprektaal bekroadzje 
wy ús der net om. Tiidwurden wurde gauris 
omdraaid. Is it no “ik sil dat litte sjen”of “ik sil 
dat sjen litte”. We prate ek net mear oer it reed-
riden mar ha it leaver oer it skaatsen. Sadree 
Friezen de Nederlânske taal hearre skeakelje 
se oer, ek al wennet de Hollanner mear as 40 
jier yn it doarp en hat er Fryske kursussen 
folge om de taal te ferstean. We brûke ek in 
protte lienwurden fan oare talen. In moai foar-
byld is de voedselbank. Yn it Frysk brûke we 
de v net, dus soenen we foedselbank skriuwe 
moatte. (of is it “moatte skriuwe”). Sa binne 
der in protte foarbylden te betinken.

De iene fynt it slim, de oare lit it graach gewurde. 
“At se my mar begripe” en, “In taal moat libje” 
is faaks in maklik ekskús. Okkerdeis sei in 
Makkumer tsjin my: “Wy ferkwânselje ús taal”. 
Ik tink dat soks wol wat tafalt. Mar we meie der 
wol wat grutsker op wêze.

Sjirk

Om met Paulien Cornelisse te spreken: 
Schrijven is zeg maar echt mijn ding. 
Ik schreef en schrijf met veel plezier verhalen, 
columns, jaarverslagen voor Hallelujah en sinds 
een paar jaar stukjes voor de Makkumer 
Belboei. Het leuke van schrijven voor de 
Makkumer Belboei is dat het zo gevarieerd is. 
Het brengt je naar allerlei gelegenheden en je 
hebt vaak erg leuke gesprekken. Leerzaam is 
het ook doordat je bij bedrijven en mensen 
terecht komt die totaal nieuw voor je zijn. Het 
is prettig werken in het redactieteam. Doordat 
we met meerdere mensen zijn is de verdeling 
van het werk nooit een probleem en het over-
leg is altijd erg gezellig. Ik zou het schrijven 
niet graag willen missen, dus ik hoop dat er na 
het dertigjarig jubileum nog vele jaren 
Makkumer Belboei zullen volgen. 
          
Judith van Lavieren

v.l.n.r. Jetze Genee, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Ab van der Meer en Jan Werkhoven.
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Zaterdag 19 april zet KM Yachtbuilders, bouwer 
van aluminium custom-built zeiljachten, haar 
werf deuren weer open. Van 10 tot 16 uur is 
iedereen welkom in Makkum om kennis te 
maken met de werf en haar werk: binnen staan 
diverse jachten in aanbouw (ca. 7 stuks), buiten 
in het water meerdere reeds opgeleverde 
schepen (ca. 17 stuks), en twee lezingen van 
Jimmy Cornell! 

Lezingen van een ‘living legend’
Jimmy Cornell is drie keer rond de wereld ge-
zeild, is oprichter van meerdere zeil regatta’s 
zoals de bekende Atlantic Rally for Cruisers 
(ARC) en heeft honderden lezingen gegeven. 
Zijn lezingen zullen gehouden worden om 
12:00 en 14:00 uur. Daarvoor en daarna is hij 
te vinden in zijn ‘Cornell Corner’, waar hij infor-
matie zal geven over zijn reizen, boeken en de 
regatta’s welke hij organiseert.

Van 45 tot 73 voet
Eeuwe Kooi, directeur en eigenaar K&M: 
“De aanwezige schepen geven een goed 
beeld van wat wij als werf doen. Niet alleen de 
aluminium Bestevaer en Stadtship schepen, 
maar ook bijvoorbeeld de Bestewind 50, 
het polyster zusje van de Bestevaer, is een 
schip dat wij bouwen”. Als u interesse heeft
in aluminium custom en polyester semi-
custom jachten. Maar ook als u “gewoon” 
zeilliefhebber bent.”

Refits
Zoekt u een werf voor een refit of onderhouds-
klus? Hiervoor kunt u bij zusterbedrijf KM Yacht-
services terecht. Er is een standje ingericht met 
info hierover, en er staan een aantal schepen 
als ‘show-case’ ter bezichtiging. Vijf van de 
aanwezige schepen zijn ook nog te koop. Te 
weten, de Bestewind 50 ‘Kooi Aap’, Bestewind 
‘Abel T.’, Bestevaer 53ST ‘Zeerover’, Bestevaer 
50S ‘Everdina Maria’ en de Koopmans 
Concord 45 ‘Shaula’.

Overige activiteiten
Naast de schepen in aanbouw en de schepen 
welke buiten liggen heeft KM nog meer geor-
ganiseerd om de bezoekers te vermaken. Er 
zijn verschillende leveranciers zoals Mast Jacht-
schilders, Pantaenius, Yanmar, Esthec, Cuno, 
OnDeck, Asa Boot Electro en Holland Nautic 
die hun producten presenteren en tentoon-
stellen. Ook de organisatie van de Colin Archer 
Memorial Race is aanwezig. Deze race van 
Lauwersoog naar Larvik (Noorwegen) wordt 
door KM gesponsord, en er doen zelfs 7 KM 
schepen aan mee. Mocht u dorst of trek krijgen 
dan is er ook de mogelijkheid om iets verfris-
sends te halen bij ESB Catering. Het strand 
van Makkum is vlakbij voor vermaak met het 
gezin als u eenmaal bent uitgekeken op de werf, 
en in het dorp zijn leuke winkeltjes en horeca 
te vinden.Het is niet nodig om u aan te melden 
voor deze Open Dag, iedereen is welkom! 

Open Dag KM Yachtbuilders
Stap aan boord van een aluminium zeiljacht!
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Na twee jaar oefenen met verschillende samen-
stellingen was er een fantastisch resultaat. Het 
kampioenschap van het seizoen 2013/2014. 
Vrijdag 28 maart werd het al beslist tijdens de 
een na laatste wedstrijd van dit seizoen. De 
wedstrijd tegen VV Sneek werd gewonnen 
met 3-0 en het gejuich was voor Makkum, 
waarna er door de supporters met alle denk-
bare materialen geluid werd gemaakt. Alle 
andere wedstrijden moesten gestaakt worden 
door deze uiting van blijdschap. De teamleden 
kregen een mooie kampioensmedaille een 
roos en een cadeau van de coaches Peter en 
Sandra. Maar er moest nog een wedstrijd 
gespeeld worden, en gelukkig was dat in 
Makkum, zodat de spelers en alle supporters 
het kunstje uit Sneek nog een keer voor eigen 
publiek konden doen. Dus weer met veel 
geraas en geklap voor elke punt zijn ze naar 

de overwinning gegaan. Deze laatste wed-
strijd werd met ook weer met volle overtuiging 
gewonnen door Makkum  met 3-0. En met dit 
resultaat kon er echt worden losgegaan met 
lawaai en confetti in de altijd gezellige kantine. 
Het leek wel carnaval. 

De coaches Peter van de Logt, Sandra 
Bloemsma en hun trainer Grietje Tjeerdema 
werden door alle spelers en supporters bedankt 
met een groot applaus voor hun geweldige 
inzet voor het team. Samen hebben ze een 
goed seizoen gehad met een mooi en wel-
verdiend resultaat. Er werd er nog een tijdje 
doorgepraat en gedronken door de supporters 
en de spelers, ondersteund door de heerlijke 
hapjes, weer prima verzorgd door Pietsje. 
Bedankt spelers, coaches en trainer voor alle 
mooie en vooral sportieve wedstrijden.

De dames van Makkum 2 hebben in een 
spannende strijd zowel de bekerfinale als het 
kampioenschap gewonnen. Gedurende het hele 
volleybalseizoen zitten de dames van Wisky D1 
en Makkum D2 elkaar op de hielen. De eerste 
competitiehelft stond Wisky aan kop. In de 
eerste onderlinge competitiewedstrijd in Makkum 
won Makkum met 3-0 en nam de koppositie 
over. Deze hebben we vervolgens niet meer 
losgelaten. Het verschil was gedurende het 
hele seizoen maar 1 of 2 punten. 
De generale voor het kampioenschap vond 
plaats tijdens de bekerfinale in Oudemirdum 
op 21 februari, ook tegen Wisky D1. Dit was 
een spannende, maar ook vreemde wedstrijd. 
De eerste set werd gepakt door de dames van 
Wisky met 21-25. Daarna herpakte Makkum 
zich goed en won de tweede set met 25-10. In 
de derde en vierde set kwamen we steeds ver 
achter, maar door hard te werken en direct te 
scoren werden beide sets door Makkum 
gepakt. De beker was voor ons. Voor een uit-
gebreid verslag verwijs ik u naar de website 
van de vereniging: www.volleybal-makkum.nl.
Vrijdagavond 4 april stond de wedstrijd om 
het kampioenschap op het programma. Ook 
dit keer moest Makkum het weer opnemen 

tegen Wisky. Makkum had maar 1 set nodig 
om kampioen te worden. Het werd een span-
nende eerste set. De dames van Makkum 
waren toch wel een beetje zenuwachtig. 
Wisky gaf goed partij, maar Makkum trok 
gelukkig aan het langste eind. Door een 
goede opslagserie van Linda werd de set met 
21-25 gewonnen. Het kampioenschap was 
een feit. De tweede en de derde set moesten 
natuurlijk ook nog gespeeld worden. De tweede 
set speelde Makkum degelijk en werd gewon-
nen met 18-25. De derde en laatste set was 
het over met het goede spel van Makkum. 
Daar werd door Wisky van geprofiteerd en zij 
wonnen deze set met 25-13. 

Dit mocht de pret niet drukken. We kregen van 
de NeVoBo de beker overhandigd en we kregen 
rozen van de vereniging en de vaste supporters! 
Bij deze willen we de vaste supporters ook van 
harte bedanken voor alle aanmoedigingen. 
Ook willen we onze sponsor Fizel bedanken. 
De dames hebben het kampioenschap gezellig 
met elkaar gevierd. Het was een mooie afsluiting 
van een geweldig seizoen. Door het behalen 
van het kampioenschap in de competitie pro-
moveren we naar de 1e klasse! 

Makkum XA1 volleybalkampioen 2013/2014

Volleybal – Makkum dames 2 pakt de dubbel

Achter: Frank Monfils (trainer), Tinet Tigchelaar, Froukje Oostenveld, Hilde Lutgendorff, Fransiska 
Horjus, Linda Dijkstra en Elly Smink. Voor: Melanie Runhaar, Elke Oosterhaven en Johanna Twijnstra.
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Griede 5, Gaast
Vrijstaande woning met houten garage, 
rustig gelegen op ruim perceel (619m2) 

nabij de IJsselmeerdijk. 

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

TE KOOP
Uitslagen de Waardruiters
Harich 12 april Paarden:
Dressuur: Klasse B: 
Sophie Postma met Golden Whisper, 180 punten.
Klasse L2: 
Cobie Bruinsma met Carola Fuga, 2x 5e prijs 
met resp. 186 en 184 punten.
Klasse M2: 
Marieke Lombaard met Alpha Chin, 1e prijs 
met 197 punten.

Springen: Klasse B: 
Sophie Postma met Golden Whisper, foutloze 
ronde 62,5 punten.

Harich 13 april Pony’s:
Dressuur: Klasse L1-C: 
lris Ypma met Giorgio Armani, 196 punten/1e 
prijs en 181 punten/2e prijs.

Springen: L/C: 
Iris Ypma met Giorgio Armani, 2e prijs foutloze 
ronde en barrage.
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Voetbalprogramma

Uitslagen VV Makkum

Zaterdag 19 april
AVC 1 - Makkum 1 14:30
Stormvogels'64 1 - Makkum 3 14:00
Makkum A1 - Leeuwarder Zw. A1 15:00
QVC A1 - Makkum A2 11:00
Makkum B1 - Bolsward B1 12:30
ST IJVC-Blauwhuis C1 - Makkum C1 11:00
De Walde C1G - Makkum C2 10:30
Makkum D1 - ST IJVC-Blauwhuis D1 10:45
ONS Boso Sneek D4 - Makkum D2 9:00
Bolsward E8 - Makkum E2 9:00
Mulier E2 - Makkum E3 11:15
Makkum F1 - Heeg F1 10:15
Makkum F2 - Hielpen F1 9:15
LSC 1890 F9 - Makkum F3 11.45
Makkum VR1 - Oudega VR1 14:30
Robur/Harlingen MB1 - Makkum MB1 12:00
    
Kantinedienst 
Rene vd Bles/Aty Roodenburg  8.15-12.00 
Jan Nauta/Rene Reinsma 12.00-15.00
Geert Melchers/Marjan de Jong/ 15.00-19.00
Cerry vd Logt 15.00-19.00

Makkum 1 - WWS 1 1 - 0
Kollum 2 - Makkum 2 2 - 0
Oeverzwaluwen 3 - Makkum 3 1 - 1
Makkum A1 - Terschelling A1 5 - 0
MKV'29 B1 - Makkum B1 4 - 0
Workum C1 - Makkum C1 3 - 0
Makkum C2 - SWZ C5 2 - 1
Bolsward D1 - Makkum D1 1 - 3
Makkum D2 - Leeuwarder Zwaluwen D4 5 - 2
Oosterlittens E4 - Makkum E2 8 - 3
Makkum E3 - ONS Boso Sneek E3 1 - 6
Scharnegoutum'70 F1 - Makkum F1 1 - 4
Makkum F2 - Walde De F1 0 - 4
Bakhuizen F1 - Makkum F3 2 - 1
Makkum VR1 - Friesland VR1 0 - 1

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, 
sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij: 
Beach Resort Lifestyle, 
Langezand 2c, 
8754 HR Makkum. 
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

VARSSEVELD - Hylke de Jong van Gymnastiek-
vereniging De Stânfries uit IJlst is zaterdag op 
de tweede plaats geëindigd in de finale turnen 
Noord/Oost-Nederland jeugdniveau 9. In Varsse-
veld turnde de 12-jarige Makkumer een prima 
wedstrijd die een eindtotaal opleverde van 
63.55 punten. Op voltige behaalde hij met 10.55 

de hoogste dag score in het deelnemersveld. 
Hylke de Jong turnde voorheen bij Gymnastiek-
vereniging DES in Makkum. Zijn clubgenoot 
Jarno Speelman uit IJlst werd na een spannende 
strijd vierde met 63.00 punten. In het klassement 
lagen de eerste 4 plaatsen minder dan 0.9 uit 
elkaar.

Hylke de Jong en Jarno Speelman in top 4

De drie Makkumer sloepen zijn de  strijd aan-
gegaan tijdens de Harlinger Kampioen-
schappen Sloeproeien waarbij Roeivereniging 
de IJsselmeerminnen uit Makkum een derde 
prijs binnenhaalt met haar sloep de “Pulp 
Fiction”. Zaterdag was tijdens de Vlootdag de 
6e Harlinger Kampioenschappen Sloeproeien. 
Een race van 14,6 km met een deel van het 
wedstrijdparcours op het wad is het een 
mooie voorproef van de opkomende Harlingen-
Terschelling race die 30 mei wordt gehouden! 
Het deelnemersveld bestond uit totaal 48 dames- 
en herensloepen. 

De IJsselmeerminnen hadden met hun sloep 
de "Pulp Fiction" de 14e start in een wedstrijd-
veld van 22 damessloepen. De concurrentie 
was meer aanwezig dan in de race van vorige 
week in Weesp en het was voor de dames dan 
ook een uitdaging om te zien waar ze staan in 
dit sterke deelnemersveld. Vanuit de Zuider-
haven roeien de sloepen de industriehaven op 
en neer om vervolgens de Waddenzee te 
trotseren. De IJsselmeerminnen hebben voor 
de havenmond bijna alle sloepen ingehaald. 
Net voor de havenmond, op naar de finish, 
gaan zij nog een mooie strijd aan met de dames 
van de "Beluga" uit Sneek. Met een lange sprint 
komen de IJsselmeerminnen als eerste over de 
finish -onder SASbrug- in een tijd van 1:44:29. 

Het deelnemersveld van de heren bestond uit 
23 sloepen. De heren van de Fjoer Fûgel 
mochten met startnummer 37 aan hun race 
beginnen. Voor de heren was het een rustige 
race met bij het tweede keerpunt op het wad 
nog een mooie inhaalmanoeuvre, zodat ze 
nog net een damessloep konden inhalen. De 
golven op de Waddenzee zorgden ervoor dat 
de heren op stuurboord een nat pak haalden, 
maar ondanks de natte race finishte de Fjoer 
Fûgel in een tijd van 1:35:12.

De Twirre mocht als allerlaatste sloep van start 
en roeide wederom een solide race. Op het 
wad had de Twirre ruim baan voor wat mooie 
inhaalactie: de door 12 mariniers geroeide Castor 
werd een mooie prooi voor de heren. In de 
laatste meters voor de finish kon de Grutte 
Bear uit Joure nog net gepasseerd worden en 
finishte de Twirre in een tijd van 1:31:47. Zij 
kijken daarmee tevreden terug op deze race. 

Na de berekeningen zijn de heren van de Fjoer 
Fûgel vijfde in hun klasse  geworden en 13e in 
het Algemeen Klassement. De heren van de 
Twirre zijn vierde geworden in hun klasse en 
mogen een 10e plek in het Algemeen Klasse-
ment op hun naam schrijven. De IJsselmeer-
minnen in hun sloep de Pulp Fiction werden 
eerste in hun klasse en behaalden een derde 
plaats in het Algemeen Klassement. 

Drie Makkumer sloepen strijden in Harlingen om de prijzen! 

Foto: Danijela ZivkovicFoto: Danijela Zivkovic

PSV de Halsbânruters
Harich 13 april
De eerste buitenwedstrijd werd in Harich 
gehouden van kring Tusken waad en Klif. In 
de Bixie klasse AA kwam Vincent Beersma 
aan de start met zijn pony Pablo. In de 1e 
proef won Vincent de 1e prijs met 83 punten 
en in de 2e proef de 2e prijs met 81 punten. 

Hester Ludema kwam met Noa van Beabuorren 
uit in de klasse L2 cat.D. In de 1e proef reed 
Hester een winstpunt met 188 punten. Ook in 
de 2e proef een winstpunt met 183 punten. De 
eerste twee winstpunten in de L2 zijn binnen.

Arum 13 april
Kirby van Doeveren kwam uit in de klasse B 
met Gitte. In de 1e proef reed Kirby een winst-
punt met 181 punten. De 2e proef ging beter 
en leverde de 1e prijs op met 190 punten en 
een winstpunt. 

Fryda Mollema kwam met Mythe ook in de 
klasse B uit. In de 1e proef won Fryda de 1e 
prijs, met 185 punten en in de 2e proef de 2e 
prijs met 184 punten, beide proeven samen 
goed voor 2 winstpunten.
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GEVRAAGD

GEZOCHT

GEVONDEN

GRATIS AF TE HALEN

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Krups Espressomachine XP 524 met afneem-
baar waterreservoir en stoompijpje om melk 
op te schuimen, weinig gebruikt  60,-.  
Dubarry Commander bootschoenen maat 39, 
zeer weinig gedragen  40,-.  IKEA draaistoel 
LUNA met helderrode ribstof en bijpassende 
poef  18,-. Tel. 0644025780 

Compaq SG3-110 computer met MS Windows 
7 Home Premium 64.  75,- Tel: 0517-579922

Voortenttapijt, merk Bolon, blauw/grijs geweven. 
Formaat: 5,60 meter x 2,56 meter. Zeer weinig 
gebruikt. Prijs 35,- Tel: 0515 231761

Degelijke Trampoline 4,30 m., z.g.a.n., geschikt 
tot 120 kg. Prijs  130,- Tel: 0515-233141

Kärcher hogedrukreiniger, type 4, 110 bar, incl. 
HD-slang met spuitpistool en vuilfrees i.g.st. 
slechts  50,- tel. 0515-231940

Iemand die onze tuin wil onderhouden. 
Verdiensten in overleg. Tel: 0623611477

Voor Waterscouting Caspar Di Robles, open 
3-persoons kano('s) het liefst met peddels. 
Prijs in overleg. We kunnen hem/ze ophalen. 
Weet u iets of heeft u zelf wat? Dan kunt u na 
16:00 bellen naar: 0651948228 (Emile, contact 
persoon)

Woensdagavond 9 april 19.45 op  
ds. L. Touwenlaan vlakbij de Martinusschool 
een grote sleutelbos. tel.: 0628323670

Lieve fraaie krielhaan met 3 zeer fraai getekende 
krielkipjes, na afspraak. Tel. 0517-531520.

Forse witte haan met prachtig stemgeluid Tel. 
0517-531520. 

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje

Libelle zomerweek op Almere Strand
met thema "Dolce & Libella" 

Maandag 12 mei of vrijdag 16 mei 2014
Prijs € 37,50 per persoon (entree + vervoer)

Geen bijkomende kosten.
Opstapplaatsen; Makkum, Bolsward, Workum, Koudum, Finkeboskje, Balk en Lemmer.

Reis gaat door bij minimale deelname van 25 personen.

Opgave mogelijk via telefoon 0514-523 074 of 050-5260 268
of via de mail koudumtours@arriva.nl of touring.groningen@arriva.nl

Contactadres; Bornholmstraat 60, 9723 AZ Groningen.

Gezien in Makkum

Don Quichot, de vereniging tegen windmolens in het IJsselmeer, had geregeld dat vrijdagmiddag 
de auto`s 26 minuten stil stonden op de afsluitdijk.

De inwoners van Makkum, Skuzum, Piaam, 
Wons en Cornwerd ontvangen bij deze Belboei 
tevens het nieuwe programmaboekje van de 
Kaatsvereniging Makkum. Hierin vindt u o.a. 
informatie over alle partijen en de Makkumer 
Merke. De Heren-competitie begint op woens-
dag 30 april, de Dames-competitie op donder-
dag 1 mei beide om 19.00 uur. Heren / Dames 
kunnen zich opgeven bij resp. Sjirk Rolsma en 
Lena Wijbenga. U kunt het opgavestrookje uit 
het programmaboekje volledig invullen en 
inleveren bij de juiste personen. 

Op maandag 5 mei starten de Beginners-

cursus voor de jeugd vanaf 6 jaar (18.45 uur) 
en de competitie voor de jeugd om 19.00 uur. 
Voor beide kun je je opgeven via kvmjeugd@
hotmail.com. Doe dit vóór 1 mei. 
Ook zal er weer een Introductiecursus voor 
volwassenen zijn. Deze start op donderdag 
1 mei en wordt op 5 tot 6 achtereenvolgende 
donderdagavonden gehouden. De aanvang is 
om 19.15 uur en men kan zich opgeven t/m 27 
april a.s. bij Elly Otten, Tel: 0515-231915 of via 
het opgavestrookje. 

Het bestuur wenst iedereen een sportief en 
gezellig kaatsseizoen toe !

Boekje kv Makkum + competitie + introductiecursus

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl


