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Makkumer Belboei

A
Afscheid
van ds.
JJeroen van Olffen

Wegens de bekende omstandigheden
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan
het gebeuren dat artikelen niet in de eerstvolgende uitgave gepubliceerd kunnen
worden en worden “opgeschoven”.
Een spijtig gevolg van het feit dat de
Makkumer Belboei voortaan niet meer
pagina’s kan tellen dan het aantal
advertenties rechtvaardigt.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Kranslegging bij het verzetsmonument aan het Vallaat
Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - Zeventig jaar na dato werd stilgestaan bij de vreselijke gebeurtenissen die
plaatsvonden op 7 april 1945 in Makkum. Om
10.00u legden schoolkinderen van de 3 basisscholen een krans bij het verzetsmonument
aan het Vallaat. Juf Anja van de St Martinusschool heette iedereen welkom. De kinderen
van de basisscholen hebben de afgelopen
weken veel lessen gevolgd over de Tweede
Wereldoorlog. Ze bekeken films, kregen een
rondleiding van Tjerk Bruinsma die hen vertelde over de Makkumer geschiedenis, Durkje
Hoeksema kwam vertellen op school en de
kinderen hielden in Avondrust interviews met
mensen die zelf de oorlog meegemaakt hebben. Juf Anja vertelde bij het monument over
de gebeurtenissen op 7 april 1945.
Op zaterdagmorgen 7 april 1945 werd 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 arrestties
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).

Het monument 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.
Zij kregen pas laat erkenning voor hun gevaarlijke werk. Juf Anja wees hierbij op het jaartal op
de verzetsbrug: 1980 De Sint Martinus school
heeft het monument na de oprichting geadopteerd. Elk jaar wordt er door de kinderen van de
school een kranslegging gedaan. Vanwege 70
jaar bevrijding werden zij dit jaar vergezeld door
de kinderen van basischolen de Ark en it Iepen
Stee.
Kinderen van It Iepen Stee en De Ark droegen
gedichten voor en Giel en Lieke van de St
Martinus deden de kranslegging. Twee minuten
was het stil bij het monument, daarna klonk
zachtjes en mooi het Wilhelmus. Voor het pand
waar de conservenfabriek vroeger gevestigd was
had de familie Laan een gedenkplaats ingericht.
Een plek om even stil te staan. Waar de namen
te lezen waren van de mannen die hun leven
gegeven hebben, geflankeerd door witte bloemen,
teksten over de zevende april 1945 en het lied
dat meester Pruiksma over hen schreef.

1990-2015

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Is uw motor ook klaar voor de lente?
De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

MAKKUM
Kerkeburen 5
Vraagprijs
€ 149.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Verjaardag vieren
in de Nynke Pleats?
Dat kan al vanaf € 14,00 p.p.!!

(2x koffie met gebakje, 2x warm hapje,
2x koud hapje, nootjes en 3x consumptie)

Voor foto‛s en info zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
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Info

Familieberichten

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)

We zijn stil en verdrietig na het overlijden
van onze schoonzuster

Nel de Vries
Franeker Henk en Jannie
Makkum Hennie en Jantje
en kinderen

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

Met verdriet in ons hart moeten wij afscheid
nemen van onze lieve vriendin

Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
18 en april:
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
25, 26 en 27 april:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

Nel de Vries
Wij wensen Wessel, de kinderen en kleinkind
veel sterkte.
Hanny
Arna en Gerard
Gerrie en Koop
Kinderen en kleinkinderen

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718

Toch nog onverwacht ontvingen wij het
droevige bericht dat is overleden onze altijd
opgewekte buurvrouw

Nel de Vries-Vrooman

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

Wij wensen Wessel, Henry, Joke en Thimo
veel sterkte toe, bij het dragen van dit grote
verlies.

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

De gezamelijke buren
Sietze en Joke
Gerwin en Fenny
Aaltje
Tinie en Wieberen
Gooitzen en Ingrid
Herke en Margriet
Ineke
Annemiek

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag
en wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Wij zijn geraakt door het overlijden van ons
trouw lid

Nel de Vries
We wensen de familie veel sterkte toe voor
de komende tijd.
Bestuur en leden
van het Katholiek Vrouwen Gilde Makkum
April 2015
Toch nog onverwachts
is van ons heengegaan

Nel de Vries
Buurt-lid en echtgenote van ons bestuurslid
Wessel. Wij wensen de familie veel sterkte toe
Burtvereninging Trye Yn Ien

Olaf en Yvonne
Pieter en Tineke
Douwe en Alie
Jaap en Trees
Yke en Dukke
Jochum en Ducke
Christina

Tot ons grote verdriet
is ons zeer gewaardeerde tennislid

Nel de Vries
overleden.
Nel zal in onze herinnering blijven als een
altijd zeer actief lid voor onze vereniging.
Wij wensen Wessel en de familie veel sterkte
met dit verlies.
Tennisvereniging Makkum
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Familieberichten
Als leven niet meer gaat zoals je het zelf wilt
Als je dingen worden ontnomen
Als je moet toelaten dat anderen je gaan verzorgen
En het leven niet meer is wat je er zelf van verwacht
Dan komt de tijd dat je verlangt naar rust
Na een langzaam afnemende gezondheid en een liefdevolle verzorging in het Woonzorgcentrum Avondrust te Makkum, is toch nog plotseling van ons heengegaan onze moeder,
groot- en overgrootmoeder.

Jantje Lukkien - Venema
Sinds 15 juni 2002 weduwe van Johannes (Joop) Lukkien
* 5 Januari 1928 te Slochteren

† 3 april 2015 te Makkum

Gean litte
loslitte
loslitte yn ús libben
fêsthâlde yn ús hert.
Wy wolle elkenien dy't mei ús meilibbe hat
nei it ferstjerren fan ús leave mem, beppe
en âldebeppe

Wijpkje Hoekstra-Eekma
hertlik tank sizze. De kaarten en brieven, in
hân, de oanwêzichheid by it ôfskie, it hat ús
tige goed dien.
bern, beppe-en âldebeppesizzers.
Makkum, april 2015

Piet en Hanneke †
Gerrie en Sietze
Koos en Akkie
Johan en Antonino
Klein- en achterkleinkinderen

40 jaar getrouwd

Correspondentieadres: De Geep 18, 8754 BJ Makkum
Onze moeder is opgebaard in haar kamer (122) in Avondrust te Makkum.
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden op donderdag 9 april 2015
in het crematorium Stilleweer, Stilleweersterweg 1 te Appingedam.
Onze speciale dank gaat uit naar verplegend en verzorgend personeel
van het woonzorgcentrum Avondrust voor de goede zorg.

Dag lieve

Oma Lukkien
John en Annie
Mark
Niels
Klaas en Petra
Esther
Marleen
Peter
Manon
Esmee
Jolanda †
Monique en Leo
Amber
Xander
Angelique en Andries
Larissa
Tirza
Natasja en Leo
Ricardo en Monique
Hendrika en Rick
Chemene
Charissa
Chantal en Henk
Sterre
Daniël en Aviaaja
Niclas
Mikkel
Liva
Sheena en Kasper
Bart
Een laatste groet

Lokwinske
bern en lyts bern

Uw
familiebericht
in de
Makkumer
Belboei?
Mail naar:

advertentie@makkumerbelboei.nl

It is wier,
dit jonkje wurd 70 jier
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Kerkdiensten
Zondag 19 april

Zaterdag 25 april

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Afscheidsdienst Ds. J.P. van Olffen
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Zondag 26 april

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Makkum - MFC, 9.30 uur
Oecumene dienst
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra
Witmarsum - Doopsgezinde kerk, 9.30 uur
Oecumenische viering
Voorganger: Zr. Visser
Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren
Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Jeugdkerkenraad

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra
Workum - Oecumenische tentdienst, 9.30 uur

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

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

Witmarsum - Aylva State, 15.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

2 kg rundvlees ............................. € 12,00

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.A. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.W. Nijendijk

Slagerij Attema Makkum

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. W.F. Schormans

1 kg schnitzel...............................€ 7,50
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

Agenda
Woensdag 15 april

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, evergreenkoor Tusken
wal en skip, aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 16 april

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 17 april

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum - Stichting Ald Makkum, Waaggebouw
Opening bevrijdingsexpositie
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 18 april

Makkum - Makkumer Bevrijdingsfeest
Voor het volledige programma:
www.facebook.com/makkum70jaarvrij

Zondag 19 april

Makkum - Avondrust, klassieke muziekmiddag,
fluit en harp in het restaurant
aanvang: 15.00 uur

Maandag 20 april

Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
Makkum - Avondrust, zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 21 april

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 22 april

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 23 april

Makkum - Avondrust, bingo
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 24 april

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, handwerken
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Maandag 27 april

Makkum - Avondrust, Koningsdag
aanvang: 10.00 uur in het restaurant,
hapje en drankje en eten
Makkum - Avondrust, schilderclub
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Dinsdag 28 april

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

De winkel is dicht!

Woensdag 29 april

Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

Donderdag 30 april

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

06-53361086
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JF Creatief blijft op de Markt

Door Judith van Lavieren

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

We zijn uw Fleurop bloemist

Openingstijden
ag
Dinsdag t/m Vrijdag
0-17:30
09:30-12:00 13:30-17:30
00 uur
Vrijdag 19:00-21:00
6:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Makkum - Op 31 maart hield Judith Fijnvandraat
een feestelijke heropening in haar winkel aan
de Markt. Een tijdje geleden werd duidelijk dat
Judith niet terug zal keren naar de Kerkstraat.
De winkelruimte in het pand van Feddie de
Boer viel kleiner uit dan gepland, terwijl
JFCreatief een groeiend bedrijf is. In goed
overleg met Feddie de Boer is besloten dat
JFCreatief op de Markt blijft. De laatste week
van maart werd de winkel flink onder handen
genomen. “Ik ben er helemaal blij mee”, zegt
Judith Fijnvandraat. ”De winkel is nu precies
waar ik vroeger altijd van droomde als ik aan
een eigen winkel dacht”. Alles is in frisse
kleuren geschilderd en er is nieuwe verlichting. Achterin het pand is meer bergruimte
gecreëerd en er is een keukentje gekomen.
Ook zijn er planken met haken aangebracht
naast de al bestaande schappen.
Ondanks het stormachtige weer wisten de
klanten de winkel goed te vinden. Ze namen
even plaats aan de tafel voor een kopje koffie
of thee met een stukje taart. Een greep uit de

2-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,50
Wij zijn geopend
van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.
Hou onze facebookpagina in de gaten
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)

reacties: “Gefeliciteerd met je mooie winkel.”
”Gezellig hier!”en ”Sind Sie al lange hier in
Makkum?” Aan de grote tafel zitten elke vrijdagavond ook de bezoekers van de inloopavond.
Het is van 19.00 tot 21.00 uur. “Je leert er veel,
maar het is vooral heel gezellig”, vertelt een
van de gasten. Ook de workshops worden hier
gegeven. Voor mei staat er inmiddels weer een
workshop kussen haken op het programma.
Indien gewenst kan men ook een vriendinnenworkshop bij Judith bespreken. Ze verwacht
dat vooral veel dames aan de slag gaan met
het “thick and quick” garen dat ze sinds kort in
het assortiment heeft. In de belboei maar ook op
Facebook worden de workshops aangekondigd.
Diverse mensen profiteerden van de openingskorting. Ook de winnaars van de kassabonnen-actie zijn inmiddels bekend. Dit zijn
Irma Joustra, Christel Mollinga en Jacob de
Vries. Tineke Dijkstra won de like, deel en win
actie op Facebook. Voor elke bezoeker was er
bovendien een leuke gehaakte verrassing
gevuld met paaseitjes.
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18 april

makkumer bevrijdingsfeest
interview van
isabel, demy en koen
met meneer postma

interview van
rosale, zoË en silva
met mevrouw horjus
Wij hebben met school een project
over de tweede wereld oorlog en
daarvoor hebben wij mevrouw
Maria Sophia Horjus geïntervieuwd,
en daarbij hebben we een paar vragen gesteld. Ze vertelde onderandere
over de bevrijding dat ze heel erg
gefeest hadden. Ze had 3 liedjes
voor ons. 1 Trees heeft een
Canadees, 2 De Engelse versie van de hokey pokey. 3 de
Nederlandse versie van de Hokey Pokey. De nederlanders
hadden de engelse de stoelendans geleerd. Ze was 15
toen de oorlog begon en ze had een broertje van drie
weken en ze was 20 jaar oud toen ze bevreid werden. We
vroegen ook wat het ergste was wat ze gezien had in de
oorlog daar antwoordde ze op: dat er een granaat in hun
tuin was gegooid door de moffen. Ze had ook iemand
laten onderduiken. De waren ook heel veel kinderen die
uit grote steden uit Nederland op boot naar Makkum zijn
gestuurd omdat ze er niet meer voor konden zorgen.
De Duitsers kwamen ook wel vaak bij hun aan de deur om
te kijken als ze geen wapens hadden in huis. En Mevrouw
Horjus was zo slim om te dwijlen toen de Duitsers kwamen
dat ze niet naar binnen konden. Ze woonden in de halte
en ze ging iedere week naar Skuzum om melk te halen en
ze kwamen toen kwamen ze ook wel duiters tegen op de
zeedijk en toen vroegen ze wat ze hadden. Maar ze mochten
wel altijd doorlopen. We vroegen ook hoe het was in de
oorlog. Het is best logisch dat het stom was maar ze zei
ook dat het super spannend was want er vlogen ook wel
vliegtuigen over hun huis en dat was super eng. Want ze
waaren bang dat er een bom op hun huis viel en als de
vliegtuigen weg waaren konden ze weer lekker slapen.
Met de bevrijding gingen ze voor de zekerheid in de kelder
schuilen want ze wisten niet zeker of het echt was. Ze
vond het heel bijzonder want een van hen kreeg van een
neger een engels bijbeltje en dat heeft ze nog steeds
bewaart. Maar soms als ze op tv kijkt naar een oorlog film
en het word weer te heftig doet ze de tv uit want dan denkt ze
terug aan die vreselijke tijd. Dit was ons verslag wij hebben er
heel van geleerd en we vonden het heel intressant

interview van
harm en jelte
met meneer sietzema
Wij interviewden Hidzer Sietzema, dat was leuk en interessant. Hij vertelde erg veel bijvoorbeeld: er waren ergens
twee huizen in de brand gestoken en hij ziet het nog
steeds branden in zijn gedachte. Er kwamen twee keer
Duitsers op bezoek één keer voor wapens en één keer
voor…melk. Er lagen ook boten voor hun huis. De Duitsers
hadden een boot overdwars gelegd en laten zinken. Hun
huis was af en toe per ongeluk een paar keer beschoten.
Hidzer heeft zelfs ook nog vliegtuigen zien neerstorten. Zij
hadden op de boerderij niet veel last van de Duitsers.
Alleen op het begin en eind hadden zij er veel last van.
Ze hadden wel een radio maar later borgen ze die op om
dat het niet meer vertrouwd was, omdat het illegaal was
en de Duitsers waren er streng mee. Meestal hadden zij
veel…/te veel eten dus deelden ze wel eens uit. Er waren
ook kogels in geslagen op de muren en het dak van de
boerderij. Maar de muren waren 50-100 centimeter breed,
en dat was heel mooi, dus ze hadden er geen last van!
Bedankt meneer Hidzer Sietzema
namens Harm en Jelte

Hoe oud was u toen de oorlog begon?
Ik was 2 jaar toen de oorlog begon maar in 1943
kreeg ik er echt wat van mee natuurlijk had ik ook
al van mijn ouders gehoord.

interview van rianne en rixt

met meneer scheepvaart

Wat had u dan van u ouders gehoord?
In de oorlog hadden ze heel wat te vertellen want mijn vader was
Duits en mijn opa was Nederlander en mijn groot moeder was
Pools en mijn vader was toen naar Nederland gegaan want hij
werd opgeroepen om in het leger te gaan en in kampen werd hij
uiteindelijk in wons geplaatst.
Kent u ook mensen die moeten vluchten of moest u zelf ?
Nou mijn vader moest in de oorlogstijd werken in Duitsland
Zijn er ook dierbare van u overleden?
Nee er zijn geen dierbare van mij overleden maar mijn vader
moest wel onderduiken

Wij hielden op 11 maart een interview met Meneer
Scheepvaart over de 2e wereld oorlog. We begonnen met
een paar simpele vragen. Waar deze meneer goed op kon
antwoorden. Totdat we bij een moeilijkere vraag kwamen.
Er rolde een traan over zijn wang. We merkten dat deze
vraag erg moeilijk voor hem was. Hij veegde zijn tranen
weg, en zei dat hij hier liever niet over wou praten. We
gingen gauw naar de volgende vraag, waardoor hij een
beetje opknapte. De vragen die daarna kwamen gingen
beter. Hij zei dat hij bijna geen tijd had om bij zijn vrienden
te zijn. Want er waren constant Duitsers die hem tegenhielden. Tijdens de oorlog konden ze bijna niet naar buiten,
dit kwam door de bombardementen die er buiten waren.
Hij had veel vrienden waaronder een paar joden, dit wist
hij van te voren niet. Na de bevrijding kwam hij erachter.
Het bleek zelfs dat er 8 joden schuilden bij vrienden van
zijn ouders. Tijdens de oorlog hadden ze bijna niet genoeg
eten & drinken. Ze kregen bonnen die ze moesten inleveren,
want dan kregen ze tenminste wat tabak. Ze hadden per
persoon maar 1 paar kleren, dit moesten ze altijd dragen.

Heeft u ook mischien nog spullen van de tweede wereld oorlog?
Ja ik heb nog bonnentjes om etenswaren te halen en nog papieren
dat mijn vader werd op geroepen om in het leger te komen
Waren er ook bommen dicht bij u huis gevallen?
Nou dat is weer een stuk later toen het los brak in 1945 toen
zaten wij in de regenbak dat was onze schuilkelder mijn vader
had het helemaal leeggemaakt en toen strooi er in gedaan wij
woonden toen in de middenstraat in een klein huisje we hadden
een gezamelijk bak met de buurvrouw en die had een klein
winkeltje. Buurvrouw maaike die had twee dochters en dus we
konden in de schuilplaats met ze allen er in. Alleen buurvrouw
maaike durfde er niet in maar toen ze uiteindelijk bommen
hoorden vond ze het toch wel eng en ging er toen pas in.
Speelden u gewoon nog buiten?
Ja ik speelden gewoon nog buiten ik ging altijd op de daken en
mijn buurvrouw zij altijd kom er van af anders schieten de duitsers
je er van af.
Hoe oud was u toen de oorlog afgelopen was?
7 jaar oud

interview van
berber en larissa
met mevrouw hoekema-attema
Wij hebben mevrouw Annie Hoekema - Attema geïnterviewd over de tweede wereldoorlog. Annie was vijf toen de oorlog begon
en tien toen het eindigde. Annie woonde op een boerderij aan de zeedijk. Annie haar ouders die hadden een doorgeef huis voor
onderduikers. Dus de ene keer bleven ze een week en de andere keer een dag. Ze hadden een zolder en die was in tweeën
gedeeld haar twee zusjes die sliepen samen op een helft, Annie die sliep alleen op een kamer. Dus als er een onderduiker was
dan sliep die bij haar op de kamer. Op een avond sliep er een herenboer die uit Groningen kwam en ze deed net alsof ze sliep.
Ze keek door haar oogleden en ze zag dat de man een pyjama aan had ze wist niet eens wat een pyjama was. Als Annie naar
school wou moest ze wel goed uitkijken. De ene keer kon ze naar school maar de andere keer was het te gevaarlijk.
Vroeger speelde Annie bij de sluizen in een soort bunkertje onder de sluisbrug. Op een dag werd Makkum beschoten. Annie en
haar vriendinnen speelde toen op die bunker. In 1 keer kwam er een vriend van haar vader en die heeft ze in die bunker gestopt.
Het engste vond ze dat er op die bunker werd geschoten. En dat je die geluiden hoorden van de kogels die in het ijzer van de
boten in de haven werden geschoten. Na die schoten zijn ze naar huis gegaan. In de begin van de oorlog zijn ze gevlucht de
eerste nacht hebben ze in Gaast geslapen en de tweede nacht in Workum hun eind bestemming. Na een paar dagen zijn ze
weer terug gegaan. Toen ze weer in Makkum waren toen had haar moeder hun zondagse kleding opgehangen. Bij de bevrijding
namen ze die mee naar hun tante. Annie haar vader en een vriend van haar vader die bleven op de boerderij bij de koeien.
Makkum werd toen gebombardeerd en haar vader en die vriend die zaten achter de koeien verstopt. Later lieten ze een koe
naar buiten en als die niet terug kwam was het gevaarlijk en als die wel terug kwam was het veilig. Maar hij kwam terug. Later
toen Annie terug kwam was de boerderij gebombardeerd, Annie zag de kleren van haar vader onder de troep liggen dus ze dacht
dat haar vader vermoord was, even later kwam er een dominee naar haar toe en zei als je je vader zoekt hij is in Skuzem als
krijgsgevangene, je zult hem nog terug zien, toen voelde Annie zich opgelucht. Annie had veel dierbaren tijdens de oorlog gelukkig
heeft ze daar bijna niemand van verloren.
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Programma Koninginnevereniging
Meer info kunt u vinden in het programmaboekje, op de posters en de website www.koninginnevereniging.nl

Vrijdag 24 april
19.30 uur

Koninginnebingo met mooie prijzen en verloting

Vanaf 10.00 uur
12.00 – 16.00 uur
16.00 – 18.00 uur
Vanaf 22.00

Kinderspelen
Kinderrommelmarkt en hobbymarkt
Kinderdisco
Papa di Grazzi

09.30 uur
Vanaf 13.00 uur
Vanaf 17.00 uur

Oecumenische kerkdienst m.m.v. CMV “Greide Brass” na afloop koffie
Autopuzzeltocht
Matinee met “Jack & Jill (gratis entree)

09.00 uur
10.00 uur
Vanaf 10.00 uur
Vanaf 14.00 uur
Vanaf 18.00 uur

Rondgang Hallelujah met Oranje optocht
Afschieten van de kanonnen bij de sluis en zingen “Wilhelmus”
Wilde kaatspartij
Wipe- Out
Koningsbal met “2 for the show” (gratis entree)

Zaterdag 25 april

Zondag 26 april

Maandag 27 april

‘Ken Uw Klassiekers’ thema Visserijdagen Makkum 21 en 22 augustus
Sprietslaan aan het Vallaat, zwemwedstrijden in de haven,
hardroeien voor heren, kuipjesteken, de vlootschouw.
Onderdelen die al op het programma stonden tijdens de Visserijdagen
in 1968. `Klassiekers` die ook op meer recente Visserijdagen aan
bod kwamen. In navolging op de Visserijdagen in de zestiger- en
zeventiger jaren van de vorige eeuw worden vanaf 2003 2-jaarlijks
de Makkumer Visserijdagen weer georganiseerd. Al denkend aan de
Visserijdagen van weleer kwamen we op het thema ‘Ken Uw
Klassiekers’. De term 'Klassieker' kent u waarschijnlijk vooral in de
betekenis 'traditierijke wielerwedstrijd'. Maar 'klassieker' kan volgens
Van Dale ook betekenen: 'lied, boek, toneelstuk enz. dat nog steeds
wordt gezongen, gelezen of gespeeld. Kortom, een breed thema,
waar wij als organisatie goed mee uit de voeten kunnen, en hopelijk
ook u als deelnemer aan de activiteiten die wij gaan organiseren!
Het bestuur van de Visserijdagen is druk op zoek naar een
Zeemeermin en een Neptunus. Denk dit jaar eens outside the box.
Laat uw gedachten de vrije loop, denk creatief! Op deze manier
hopen wij verrassende en onverwachte opgaves te krijgen. Lijkt u dit
wat of kent u iemand die het leuk zou vinden om als Zeemeermin
of Neptunus in de spotlights te staan? Geef uzelf of iemand anders
op via www.visserijdagen-makkum.nl of via bonthuispad@home.nl.
Wij kijken uit naar 21 en 22 augustus en zijn als bestuur al weer
druk bezig met de voorbereidingen om dit prachtige evenement tot
een succes te maken. De komende tijd zullen wij u op de hoogte
houden via deze krant en uiteraard kunt u voor ander nieuws en
contactgegevens terecht op onze site www.visserijdagen-makkum.nl.
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Het Makkums Diner

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - Op 11 april heb ik een etentje, maar
ik weet niet wat ik ga eten en ook niet met wie!
Ik weet alleen waar ik me om 18.00 uur moet
melden voor het voorgerecht. Ik ben uitgenodigd voor het Makkums Diner, een initiatief
van het NUT, dat voor het eerst georganiseerd
wordt in ons dorp. In de uitnodiging wordt
uitgelegd wat de bedoeling is: “Tijdens het diner
eet je bij dorpsgenoten. Gezelligheid voorop,
een praatje maken en proeven van een andere
keuken. Het is een driegangendiner. Elke gang
op een andere locatie. Tijdens het Makkums
Diner weet je vooraf niet met wie, waar en wat
je eet. Het voorgerecht eet je bij de een, het
hoofdgerecht bij de ander. De avond wordt
afgesloten met een nagerecht en koffie bij
de Prins.”
Mijn avond begint bij Margo Konings. Ik blijk aan
tafel te zitten met Yvonne en René, Johanna,
Nico, Hanna en Margo natuurlijk. Een mix van
oude bekenden en nieuwe gezichten en ook
een mooie mix van allerhande leeftijden.
Ons voorgerecht bestaat uit een Makkumer
specialiteit die alle gasten nog nooit gegeten
hebben: gerookte gans. Het is erg lekker en
Margo heeft als tweede voorgerecht nog een
citroensoep voor ons. Er ontstaat een leuk

gesprek aan tafel, het uur vliegt om. Na dit uur
krijgen we van Margo het volgende adres
waar we het hoofdgerecht gaan eten.
Voor het hoofdgerecht word ik hartelijk ontvangen door Dan van Daele en Hannie Rinia.
Aan een prachtig gedekte tafel eten we heerlijke asperges die de vorige dag door onze
gastheer uit Brabant meegenomen zijn. Ook
hier weer mooie gesprekken en voor we het
weten is het tijd om naar de Prins te gaan. In
de Prins ontmoetten alle deelnemers en koks
elkaar. De reacties zijn zeer enthousiast. Wat
we gegeten hebben varieert van een Indische
rijsttafel tot zalm uit de oven, maar wat overeen
komt is dat we allemaal heerlijk gegeten hebben.
Margo Konings en Kathi Kaller die de avond
georganiseerd hebben bedanken alle deelnemers. Het was een idee van Kathi om een
dergelijk diner te houden, zij kende het uit
Nijmegen. Het vinden van vrijwilligers om te
koken bleek geen enkel probleem en ook de
belangstelling van zo’n veertig “eters” was
prima. Voor herhaling vatbaar, daar was iedereen het over eens. En door de enthousiaste
verhalen over dit diner zal het aantal deelnemers dan ongetwijfeld nog veel groter zijn.

De Makkumer Quiznight
Wegens groot succes, ook dit jaar weer op het
programma! Voor de 5e keer organiseert het
Nut Makkum samen met Sociëteit Eendragt
een quiz-avond, Murphey's Quiz. Door teams
van 5 personen wordt er gestreden om de
eeuwige roem en fraaie prijzen(hoofdprijs
dinerbon voor 5prs beschikbaar gesteld door
de Prins). Er kunnen maximaal 20 teams mee
doen, dus stel snel een team samen en geef u
op! Het is een algemene kennisquiz, met 60

vragen, een geluidsronde en een fotoronde.
In 8 ronden kunt u al uw algemene kennis als
team kwijt in de beantwoording van de zeer
uiteenlopende vragen.
Woensdag 6 mei
Aanvang 20:00 uur
Inleg  10,- per team
In de Prins in Makkum
Opgeven via website van het Nut Makkum

De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o.
De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o.
komt weer bijeen op dinsdag 21 april a.s. om
19.45 uur in de Gekroonde Roskam te
Witmarsum. Dit seizoen sluiten we af met
muziek en we hebben daarvoor Bart en

Anneke de Graaf uitgenodigd. Zij komen met
Friese, Ierse en shanty muziek en ze bespelen
verschillende instrumenten. Gasten en nieuwe
leden zijn van harte welkom op deze avond.

Fysiotherapie
(Sport)blessures
Medical Taping
Oncologische Fysiotherapie
Beweegprogramma’s
Etc……

COPD/Diabetes
Dry Needling
Kinderfysiotherapie
Magnesiumbad

U kunt (ook zonder verwijzing)
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag.
Tevens 's avonds tot 21.30 uur.
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten
mogelijk in het Sunhus!!

Voor info: Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl
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Afscheid van ds. Jeroen van Olffen
\

Door Judith van Lavieren

verbonden bent geraakt met het dorp. Afscheid
nemen en loslaten. Letterlijk en figuurlijk, want
de nieuwe ambtswoning zal vooral qua bergruimte kleiner zijn.” Voor jezelf ook leerzaam”,
zegt Van Olffen. “Je realiseert je dat ouderen die
moeten verhuizen dit precies zo meemaken.”
Verandering is een thema dat vaak terugkomt in ons gesprek. Vanaf medio april zal
een kerkelijk werker in de Protestantse
Gemeente starten met jeugdwerk als speciale
taak. Iemand die contact met de jeugd en hun
ouders zal leggen. “Geloof staat niet meer vanzelfsprekend in de belangstelling van jongeren,
maar er zijn momenten dat het wel zo is. Dan
moet je zorgen dat je luistert”. Een kerk die
niet naar binnen maar naar buiten, naar de
maatschappij gericht is, dat vindt van Olffen
belangrijk.” En in Makkum zijn we daar volop
mee bezig. Zo doet de Protestantse Kerk dit
jaar mee aan de pieremachocheltocht.”
“Wanneer aan jongeren gevraagd wordt of ze
geloven antwoordden ze vaak dat ze niet
geloven in de kerk, het systeem of de paus. Ik
probeer altijd uit te leggen dat geloven gaat
om authentiek zijn, over jezelf kunnen zijn.
The Passion is net op tv geweest. Miljoenen
kijkers geloven niet, maar kijken wel. Volgens
mij omdat dit verhaal een meerwaarde heeft
omdat het over wezenlijke levensvragen gaat,
aldus Jeroen. Wie ben ik? Waarom ben ik
hier? Wat is het doel van het leven?”

Makkum - Het is bijna zover: vanavond de
laatste gemeenteavond en op zondag 19 april
om 9.30 uur de dienst in Kerkelijk Centrum
Het Anker aan de Buren waarin hij afscheid
neemt van de Protestantse Gemeente Makkum
en omstreken. Precies 9 jaar is Jeroen van
Olffen hier dominee geweest. Na gewerkt te
hebben in Geldermalsen en Lekkerkerk werd
hij op 23 april 2006 bevestigd in Makkum. Van
Olffen vervolgt zijn loopbaan in Menaldum,
waar hij 26 april aanstaande bevestigd zal
worden. Maar voor dat nieuwe begin is het nu
eerst tijd om in te pakken en afscheid te nemen.
Ons gesprek in de pastorie vindt plaats in een
toepasselijk decor van verhuisdozen. Het inpakken is al in volle gang en daarmee is het
proces begonnen van stilstaan bij de herinneringen aan de betrekkelijk lange tijd in Makkum,
je realiseren op welke manieren je allemaal

Heeft hij nog een boodschap voor Makkum?
“Bepaal wat je missie is. Voor wat voor maatschappij ga jij staan? Vaak weet je goed wat je
niet wil, je wilt geen extremisme of fundamentalisme maar wat wil je wel? Waar heb je alles
voor over? En zoek in deze jachtige tijd de
rust om te genieten van je naasten, om te
luisteren naar elkaar en plezier te maken.
“Hobby’s? Ach ik fiets wel eens een klein
rondje op een stadsfiets..” Voor Jeroen van
Olffen is zijn grootste passie toch het werk als
predikant.” Met het Oude Testament als handleiding bij het leven en het geloof als structuur
om naar elkaar om te zien, elkaar de hand te
geven. Het gaat er niet om om elkaar de wet
voor te schrijven, maar om er voor elkaar te zijn.”
Op zondag 19 april begint in het Anker om
9.30 uur de eredienst ter gelegenheid van zijn
afscheid. Na de dienst is er gelegenheid om
persoonlijk afscheid te nemen van ds. Van Olffen.

Mogelijke sluiting katholieke kerken Makkum en Witmarsum

Kamp geeft geen krimp
besluit windmolenpark
door Jetze Genee
IJsselmeer
Ondanks verwoede pogingen van wethouder
Gea Akkerman van de gemeente SúdwestFryslân en een aantal Kamerleden heeft
Minister Kamp heeft zijn besluit genomen.
Tijdens het speciaal hiervoor opgeroepen
Kamerdebat bleek er geen tijd en ruimte te
zijn voor een aanvullend onderzoek van de
gemeente naar plaatsing van turbines langs
de Afsluitdijk. Er komen geen windmolens
langs de afsluitdijk, maar in het IJsselmeer.
Met dit besluit stoot Kamp de Provincie
Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân en watersportondernemers tegen de borst. Zij stellen
een lijnopstelling van windmolens langs de
afsluitdijk voor.
Plan Windpark Fryslân
Zoals u weet zijn de plannen voor een windmolenpark bij Makkum / Kornwerderzand al
een tijd in de maak. Het windmolenpark, dat
316 megawatt moet opbrengen, zou vanaf
2020 af kunnen zijn. Naast de molens in het
water worden ook nabij Houw – kop Afsluitdijk
een aantal turbines. Provincie Fryslân ziet
echter meer in een lijnopstelling langs de
Afsluitdijk. Het ministerie wijst de provincie
erop dat zij al tweemaal uitstel heeft gehad en
hierdoor is er nu geen tijd meer te verliezen.
Volgens Kamp is de nodige opbrengst niet
tijdig haalbaar als de windmolens langs de
Afsluitdijk komen.
Ontevreden
De gemeente Súdwest-Fryslân heeft inmiddels de uitslag van haar eigen onderzoek naar
de haalbaarheid van windmolens langs de
Afsluitdijk. De provincie, watersportondernemers en gemeente Súdwest-Fryslân vinden
het voorbarig dat Kamp de uitslag van het
onderzoek niet afwacht, maar nu al een uitspraak gedaan heeft. “De Friese Provinciale
Staten hebben na vele inspraakavonden in
december democratisch besloten dat een
lijnopstelling verstandiger is. Aangezien
minister Kamp altijd heeft aangedrongen op
draagvlak in de regio is zijn keuze niet alleen
onlogisch maar ook ondemocratisch,” aldus
HISWA Regiomanager Jan Ybema in het
Sneeker Nieuwsblad. De Kamer is nog aan zet
om te stemmen over het voorstel van de
minister, maar of dit zijn keuze kan veranderen
is zeer de vraag.

door Jetze Genee (Bron TV Bolsward)

Het gaat niet goed met het aantal leden /
bezoekers van de katholieke kerken in
Makkum, Witmarsum en Workum. De Zalige
Titus Brandsma parochie staat voor een zware
opgave. Dat blijkt uit de Titus, het parochieblad
van de geloofsgemeenschap. De parochie
bestaat uit de kerken Bolsward, Workum,
Makkum en Witmarsum.
Eind maart werd duidelijk dat de parochie de
kerkgebouwen in Makkum, Witmarsum en
Workum niet meer kunnen betalen. Daarom wil
men zoeken naar oplossingen om er voor te
zorgen dat de lokale geloofsgemeenschappen
kunnen blijven bestaan. Voor de Heilige
Werenfridus in Workum heeft het parochie-

bestuur het voorstel om het kerkgebouw
onder te brengen in een stichting, waarbij de
kerk nog wel voor vieringen gebruikt kan
blijven worden.
Voor Makkum en Witmarsum wordt gedacht
om de huidige gebouwen af te stoten en te
gaan zoeken naar een andere locatie om
samen te vieren en om elkaar te blijven
ontmoeten. De Sint Franciscuskerk in
Bolsward blijft in bezit van het parochiebestuur. Op 23 april zal in de Klameare in
Workum een parochieavond worden gehouden
die geleid zal worden door Leo Feijen. Pas na
deze avond zal het parochiebestuur tot een
definitief besluit komen.

In verband met de festiviteiten
rond Koningsdag verzoekt de
Koninginnevereniging Makkum
de omwonenden om vanaf
donderdag 23 april 06.00 uur
het evenemententerrein
aan de Lieuwkemastraat autovrij
te maken i.v.m. het plaatsen en
opbouwen van het feestpaviljoen.
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Wist u dat...
- Er van 30 april t/m 10 mei een eindexamenexpositie wordt gehouden door de kunst
examenleerlingen van het Marne College,
met onder andere eindwerken van Loes
Attema, Jorien Ketelaar en Johanna Joustra.
- Waar: Badweg 3 (naast het zwembad) te
Bolsward.
- Voor meer informatie: bekijk onze facebook
eindexamenexpositie Marne College 2015.

Hjirby wurde alle leden fan
de Doarpskrite Makkum
útnoege ta it bywenjen fan de
Algemiene Ledengearkomste
op woansdei 15 april 2015 om 20.00 oere
yn it “MFC Maggenheim” te Makkum
Wurklist
* Iepening
* Meidielings en ynkommen stikken
* Oantekeningen lêste jiergearkomste
* Jierferslach 2014-2015
* Finansjeel ferslach
* Ferslach kaskommisje
* Beneaming nij kaskommisjelid
* Bestjoersferkiezing:
Ôftredend en werkiesber: Sjirk Wijbenga
* Tariedings 2015-2016
*Omfraach
*Sluting

Garage box te huur
in centrum Makkum
10 euro per week
informatie 06-51508719

Vóór de zomervakant
ie je rijbewijs? Dat ka
n bij ons!
*** Winteraanbieding ***

Nú: eerste 5 rijlessen voor € 150,of winterpakket 30 rijlessen voor €1350,- (incl. examen)
Meld je nu aan voor een gratis proefles! info: 06-16716241 - www.rijschoolmoniquemakkum.nl

[UIT]VERKOOP
HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN

Kerkstraat 4
8754 CS Makkum

DROOGMOLEN,

Tel: (0515) 23 21 11

SCHOONMAAK ARTIKELEN

info@riniafietsen.nl
www.riniafietsen.nl
www.facebook.com/RiniaFietsen

Profile Servicepas: Dás Pas Service!
Bij aankoop van een nieuwe fiets hecht u natuurlijk
veel belang aan service. Omdat service niet in geld is
uit te drukken hebben we deze pas in het leven
geroepen om aan te tonen wat dit nou eigenlijk in
houdt (qua tijd en dus geld), koopt u bij ons een
nieuwe fiets; u koopt ons er voor een gedeelte bij!
Hoe fijn is het om terug te kunnen vallen bij een vertrouwd adres als u een vraag heeft over uw nieuwe
aankoop of een aanpassing wilt van het stuur of het
zadel?

Hoe werkt de Servicepas?
- U krijgt voortaan automatisch een uitnodiging per
e-mail om de servicebeurten die zijn afgesproken
uit te laten voeren.
- U plant online een datum in voor de servicebeurt,
lukt het niet om de fiets te brengen; wij halen deze
na overleg bij u thuis op!
- U kunt online informatie vinden over de gebruiksaanwijzing en garantievoorwaarden van de nieuwe
fiets.
- Elk service pakket stellen persoonlijk voor u in:
dit kan oplopen tot een waarde van € 210,- per
aangekochte fiets...!
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
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

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Start competitie kv Makkum + introductiekaatsen!
Over twee weken ontvangt u het nieuwe
boekje van de Kaatsvereniging Makkum
samen met de Belboei in uw brievenbus. De
competities en overige activiteiten beginnen
echter al eerder, vandaar nu alvast enige
belangrijke informatie voor u in deze Belboei.
Competitie:
De Heren Comp. start op woensdag 22 april
om 19.15 uur. Opgave bij Sjirk Rolsma: 231365
/ 06-17174139
De Dames Comp. start op donderdag 23 april
om 19.00 uur. Daarna start het om 19.30 uur!
Opgave bij Lena Wijbenga:
lenawijbenga@gmail.com, of bellen/smssen/
whatsapp/Telegram op 06-12020294.
Men kan ook later instromen en het opgavestrookje uit het programmaboekje volledig
invullen en inleveren bij de juiste personen.

Introductiekaatsen voor volwassenen:
Voor zowel dames als heren wordt er gedurende
een 10-tal avonden een kaatscursus georganiseerd. U leert de spelregels en eenvoudige
basistechnieken. Een kaatswant is hierbij niet
nodig! Start: donderdag 30 april om 19.30 uur.
Deze cursus is kosteloos.
Opgave bij het secretariaat:
mieketil@outlook.com of 06-51071052.
Competitie jeugd:
De Jeugd Comp. voor welpen, pupillen en
schooljeugd start op dinsdag 5 mei om 19.00
uur. Daarna is het weer elke week op maandagavond. Opgave via kvmjeugd@hotmail.com
voor 1 mei.
Beginnerscursus:
De Beginnerscursus voor jeugd vanaf 6 jaar
start maandag 11 mei om 18.45 uur.
De kosten hiervoor bedragen  5,=.
Opgave: kvmjeugd@hotmail.com voor 10 mei.

Koningsdag wilde kaatspartij
Op maandag 27 april organiseert de KV
Makkum i.s.m. de Koninginnevereniging de
Koningsdag Wilde Kaatspartij. De aanvang is
10.00 uur op “Keatslân De Seize” aan de
Klipperstraat. Het is een vrije formatie partij (er
mag zelf een partuur samengesteld worden).

Heren en Dames kaatsen in een aparte klasse
met een luchtbal!! Inclusief verliezersronde.
Vanaf 12 jaar. Inleg:  15,- per partuur
Opgave tot zaterdag 25/4 20.00 uur bij:
jramels@home.nl of mieketil@outlook.com

Fjoer Rin 2015 is voor iedereen!
Nog anderhalve week te gaan en de voorbereidingen zijn in volle gang. Sportcoach
Aggie Walstra van Sudwest Fryslan heeft haar
eerste clinic voor de kinderen gegeven. Alle
kinderen van de basisscholen van Makkum
waren persoonlijk uitgenodigd om deel te
nemen aan deze clinic die 3x op de woensdagmiddag worden gegeven. Dit in voorbereiding
op de Kidsrun van de Fjoer Rin op zondag
26 april. 56 kinderen waren aanwezig om mee
te doen met de oefeningen en loopvoorbereidingen. Een groot succes tot nu toe. Tevens
komt de organisatie de gezinnen en mensen
die toch 15 of 25 km wandelen te veel vinden
tegemoet. Er zal ook een gezinstocht worden
uitgezet van 7½ km. Het spreekt voor zich dat
deze wandeling niet alleen over wegen gaat,
maar ook ‘off the road’ waardoor de beleving
van onze Friese natuur intens zal zijn.
Deze tocht zal eindigen bij de Houtmolen waar
voor jong en oud van alles te beleven zal
zijn op het ‘finishersplein’ bij het bedrijf de

Houtmolen. Er staat een springkussen, er zijn
kano’s, diverse stands met informatie en we
hopen nog op een aantal leuke demonstraties.
Ook de hardlopers finishen hier. De wandeltochten komen hierlangs en zij krijgen een
heerlijke versnapering aangeboden bij de
wandelaarsdrinkpost. Het spreekt voor zich
dat de gezinstocht ook na de kidsrun gestart
kan worden. De wandelaars die de langere
tochten lopen zullen verrast worden door de
onverwachte paadjes waarlangs de route
wordt uitgezet en uiteindelijk finishen in de
feesttent. Rest ons nog te zeggen dat de hardloopwedstrijd ook een prachtstukje van om en
in Makkum laat zien. Snelle tijden kunnen er
gelopen worden.
Tot slot: wees allen uitgenodigd om te genieten
van de Friese natuur en de gezelligheid op de
Houtmolen. En als het bij ons afgelopen is kan
het feest worden voortgezet in de feesttent bij
de Matinee. Tot zondag 26 april!

Voetbalprogramma
Zaterdag 18 april

Leovardia 1 - Makkum 1
Workum 2 - Makkum 2
Makkum 3 - CVVO 3
Makkum 4 - ONS Boso Sneek 4
Makkum A1 - LSC 1890 A2
Makkum B1 - Franeker SC B2
Aengwirden B1G - Makkum B2
Makkum C1 - ONS Boso Sneek C3
Franeker SC C5 - Makkum C2
SJO Dronrijp/Foarut D1 - Makkum D1
Makkum D2 - SWZ Boso Sneek D6
LSC 1890 E4 - Makkum E1
SDS E3 - Makkum E2
Makkum E3 - Balk E2
SC Bolsward F1 - Makkum F1
Balk F4 - Makkum F2
Makkum F3 - IJVC F3
Scharnegoutum'70 VR1 - Makkum VR1
Kantinedienst:
Jouke de Jong/Rene vd Bles
Djoke Altena/Frank
Hinke Lemstra/Piebe Adema

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00

Zaterdag 25 april

Makkum 1 - TOP'63 1
Makkum 2 - Oeverzwaluwen 2
QVC 2 - Makkum 3
ONS Boso Sneek 5 - Makkum 4
SC Bolsward A1 - Makkum A1
Terschelling B1G - Makkum B1
Makkum B2 - Langezwaag B1G
SDS C1 - Makkum C1
Makkum C2 - Leovardia C5
Makkum D1 - Drachtster Boys D2
ST IJVC-Blauwhuis D3 - Makkum D2
Makkum E2 - IJVC E2
LSC 1890 E11 - Makkum E3
Makkum F1 - SJO Oudega/HJSC F1
Makkum F2 - ONS Boso Sneek F3
QVC F2G - Makkum F3
Oosterlittens VR1 - Makkum VR1
Kantinedienst:
Gjalt Roorda/Josiena Zijlstra
Karin Bruinsma/SylviaAttema
Jaap Reitsma/Tineke v Hayum
Ellen v Hayum

14:30
14:30
14:30
12:30
15:00
12:30
13:00
10:45
12:15
10:30
9:00
11:45
10:10
9:00
11:15
10:15
9:00
14:00

15:00
12:30
14:30
14:30
10:30
13:30
12:30
10:15
9:00
10:45
19:00
9:15
12:45
10:30
9:15
10:15
14:30

8.15-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Kijk op www.vvmakkum.nl
voor eventuele wijzigingen

Volleybalprogramma
vrijdag 17 april
19:15u
20:15u
20:15u
20:15u
20:30u
21:30u

S.V.W. MC 1 - Makkum XC 1
Makkum MA 1 - S.V.W. MA 2
Makkum MB 1 - Oeverzwaluwen MB 2
N.O.K. DS 2 - Makkum DS 3
Makkum DS 2 - S.V.W. DS 2
Makkum DS 4 - Top en Twel DS 3

zaterdag 18 april

15:00u VC058 DS 2 - Makkum DS 1

vrijdag 24 april

19:00u Heecherop MA 1 - Makkum MA 1
21:00u Staveren HS 1 - Makkum HS 1
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Zoekertje
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.
De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor
zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
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

TE KOOP
Caravan. Leuk als clubhuis. Kijkje nemen kan
altijd! Prijs nog overeen te komen.
Tel: 06-21171728 / hesterbootsma@hotmail.nl
Wit tafelblad 80/140 met 2 schragen  20.3dl. Wit webbing scherm 50/180  20.- Witte
ovale spiegel 50/80  15.- Tel: 0515-575756
Heren half hoge wandelschoenen m46 (LOWA)
i.z.g.s.t. Weinig op gelopen. Tel: 06-15522255
PC, Dell Dimension E520, met Windows Vista,
CD en Blue Ray brander, beeldscherm, Samsung
ML Printer (incl inkt) en Epson VL 200 scanner.
 75.- Bellen na 18:00. Tel: 06-12993769
Relax stoel, zwart leer, vele mogelijkheden.
 100,- Tel: 06-30759384
AANGEBODEN
Ervaren hulp in de huishouding heeft nog wat
tijd over. Ik kom u graag helpen, grondig en
betrouwbaar! Eigen vervoer. Tel: 06-40172630
GEZOCHT
Heeft u spullen voor de rommelmarkt van
Actie kerkenwerk? Deze wordt gehouden 30 mei
dan een tel. naar T. v.d. Heide 232834
Stichting Kerk en Toren vraagt voor de boekenmarkt op Hemelvaartsdag, hedendaagse
literatuur en kinderboeken. Tel: 0515-232261
of 0515-231577

21e Marathon van Cornwerd
Zaterdag 25 april organiseert Menvereniging
Yn 'e Beage voor de 21e maal de “Marathon
van Cornwerd”. Het zal wederom plaatsvinden op de terreinen van “HC Boeyenkamp”
te Cornwerd. De organisatie heeft er alle vertrouwen in dat het weer schitterend evenement
gaat worden waarbij de route dit jaar voor een
gedeelte zal gaan over de pas aangelegde
men- en ruiterroute van Zuidwest Fryslân.
Het is een prachtige route waarbij men een
schitterend stukje van Zuidwest Fryslân op
een toepasselijke wijze kan beleven.
Dit jaar verwachten wij rond de 60 aanspanningen aan de start te krijgen, deze keer kunnen
ook ruiters weer meedoen. De wedstrijd bestaat
uit drie gedeelten; een dressuurproef, vaardig-

VERMIST
Makkum, De Holle Poarte, aan het strand:
Wit-zwarte poes, zwanger. Witte snoet, paar
zwarte vlekjes bij neus. Zwarte lap rond elk oor.
Paar zwarte vlekken op wit lijf, zwarte staart.
Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Veel vrijwilligers zijn al lange periode bezig
met de voorbereiding, maar ook sponsoren
en landeigenaren maken dit evenement
mogelijk. Zonder hen kan dit evenement geen
doorgang vinden. De organisatie hoopt op
een mooie dag en nodigt daarom iedereen uit
een kijkje te nemen op het terrein van HC
Boeyenkamp te Cornwerd.

Stormachtig Harlinger Kampioenschap
Afgelopen zaterdag verschenen 43 sloepen in
de Willemshaven aan de start voor de zesde
editie van het Open Harlinger Kampioenschap
Sloeproeien. Vanuit Makkum deden de teams
van de Twirre en Fjoer Fûgel mee. Laatstgenoemde had vorige week al in Weesp
geroeid tijdens een goed bezochte race op de
Vecht, de Twirre bleef dichtbij huis om haar
roeiseizoen te openen.
De weersvoorspellingen bleken te kloppen en
na een mooie ochtend haalde de wind rond
het middaguur flink aan. Direct buiten de
havenhoofden stonden behoorlijke rollers en
de organisatie nam een wijs besluit om de
deelnemers niet het Wad op te laten gaan. De
Fjoer Fûgel startte om 12:42 en de Twirre in de
laatste startgroep om precies 13 uur. Voor de
wind vlogen de teams met snelheden boven
de 13 km/u de industriehaven in. Nabij de
zoutfabriek werd gekeerd en was het weer 3
kilometer lang buffelen tegen de wind, golven
en stroom in. Ter hoogte van de KNRM stond
een dusdanige stroming dat menig team daar

GEVONDEN
Achter het kaatsveld bruin-ruigharig konijntje
aangetroffen. Tijdelijk onderdak in dierenverblijf
bij Avondrust. graag afhalen! Tel: 06-53980019

heidsproef en een weg traject met hindernissen. De organisatie heeft ook deze maal
geprobeerd de hindernissen paard-vriendelijk
te bouwen. De unieke en soms spectaculaire
hindernissen zullen dit jaar op de terreinen
van HC Boeyenkamp zijn. Daarbij hebben wij
weer een gezellig ingericht strodorp ijn waar
men de inwendige mens kan versterken.

kapsalonnynke-beauty.nl
Openingstijden:
maandag

9.00 tot 18.00

dinsdag

8.00 tot 18.00

dinsdagavond

19.00 tot 21.00

woensdag

8.00 tot 18.00

donderdag

8.00 tot 18.00

vrijdag

8.00 tot 18.00

vrijdagavond

19.00 tot 21.00

zaterdag

9.00 tot 13.30

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89
info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

in combinatie met de wind amper vooruit
kwam. Uiteindelijk finishte de Fjoer Fûgel na
1’32”28, de Twirre zette met 2 nieuwe roeiers
aan boord na 1’21”07 de klok stil en was
daarmee de op 1 na snelste van het veld.
Begin maart waren veel sloepen opnieuw
gesleept en door deze nieuwe handicaps
wisten de teams niet precies hoe de prestaties
zich tot elkaar verhielden, de prijsuitreiking was
dan ook best spannend. Derde bij de heren
werd de Vic, die als voormalige Zeesteeg in
Makkum wel bekend was. De mannen uit
Deinum roeiden 80 watt. Team Twirre werd
daarna genoemd, ze roeiden 81 watt en daarmee pakten de Makkumers een 2e stek. Met
19 seconden voorsprong werd de Orkaan uit
Muiden met 82 watt winnaar. De Fjoer Fûgel
werd 17e met 52 watt in een bijzonder winderige editie van het HKS waarbij zelfs 1 team
door de organisatie van het water werd
gehaald. De sterkste roeiers bij de dames
kwamen van Terschelling, de Ben Wyvis won
voor de West-Arvada.

