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Aart Cornelissen laat Friese historie leven  door Jetze Genee

Makkumer kunstenaar en striptekenaar Aart 
Cornelissen heeft onlangs een erg knap gemaakt 
stripboek afgeleverd over de Slag bij Warns. De 
titel Fryske Frijbûtsers klinkt raak en dat is het 
boekje ook. En Frysk, sa geef ha jo it noch nea 
earder lèzen! De productie en uitgave gaan 
dan ook via de Afûk, het Friese taal instituut. 
Cornelissen is sterk geïnspireerd door de strip 
serie Asterix van Uderzo en Goscinny. ‘Ik heb 
alle 38 delen helft voor helft voorgelezen aan mijn 
kinderen toe die nog klein waren.’ Gepassioneerd 
dus. Waar Asterix nog een aparte tekenaar en 
scenario schrijver hadden, Aart heeft dit allemaal 
alleen gedaan. ‘Met behulp van de Afûk natuur-
lijk, voor het overzetten naar het Frysk’, aldus de 
oud-Amsterdammer. 

Fryske Frijbûtsers is een prachtig naslagwerk over 
de Friese geschiedenis tussen 1200 en 1345, 
het jaar van de Slag bij Warns. Omdat het in 
stripvorm opgemaakt is leert u de feitenregen en 
linkjes met vroeg Friese stamhoofden dan ook 
razend snel en gemakkelijk. Uiteraard met een 
knipoog en zeer aardig gevonden bruggetjes naar 
de huidige tijd. Aart heeft behoorlijk zijn huiswerk 
gedaan. Het naslagwerk over Graaf Willem IV, 
de Hollands-Friese oorlog van 1344/1345 en de 
Friese kloosters ligt hieraan ten grondslag. Een 
verkorte samenvatting van het verhaal: In 1345 
bestond de hiërarchie in onze streek uit hoof-
delingen (lokale familieoudsten) en monniken 
met kloosters. Klaarkamp en Bloemkamp nabij 

Bolsward herinneren nog aan deze kloosters. Graag 
Willem de IV was een Hollandse graaf met een 
behoorlijke geldingsdrang. Hij wilde zijn gezag uit-
breiden richting Vlie en Lauwers (Friesland). Vanuit 
Medemblik viel zijn oog op de Friezen en hun rijk-
dommen. In die tijd waren Friezen behoorlijk wel-
varend door handel en hoefde weinig af te dragen 
aan het feodale systeem (de graaf). De graaf koos 
voor het Hollands gezinde klooster Stavoren als 
toekomstige burcht. Dat moest ook de landings-
plaats worden voor de slag bij Warns. Op een zeer 
onbestendige septemberdag in 1345 voer de graaf 
met leger over naar Friesland. De hoofdelingen wisten 
als sinds juni dat de graaf hen wilde annexeren en 
hadden zich goed georganiseerd klaargestoomd 
voor een oorlog. De razende storm, een leger zonder 
paarden, geen terrein kennis en een sterke tegen-
stand leidde tot de befaamde Slag bij Warns die tot 
op de dag van vandaag wordt herinnerd op het 
Reaklif nabij Warns. 

Aart wilde een eigen wereld schapen inclusief land-
schap, infrastructuur en rechtspraak. Zo komen de 
gebroeders Ankersma als vroeg middeleeuwse 
strafpleiters, wordt er gekaatst en organiseert Geert 
Makkinga de landdag en komen zelfs windmolen-
plannen langs. Voldoende spanning, afleiding, humor 
en feitenkennis om aan te bevelen voor jong een 
oud. De strip is o.a. verkrijgbaar bij boekhandel 
T. Couffreur. Kortom verplichte kost voor striplief-
hebbers en iedereen die wil weten waar onze trotse 
Friese identiteit op is gebaseerd. 
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende 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

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Lieuwkemastraat 61

Vraagprijs 
€ 249.000,- k.k.

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

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor ook klaar voor de lente?
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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)

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

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: 
14 t/m 17 mei:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
23 en 24 mei:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- 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 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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 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

In bysûnder libben
In bysûnder minske

Fan freed op sneon hawwe wy ôfskie nimme 
moa  en fan it libben fan ús mem, beppe en 
oerbeppe

Akke van der Meer-Keulen
* 16 augustus 1932                        9 maaie 2015

Sûnt 6 juni 2014 widdo fan Gatze van der Meer.

 Makkum: Catrinus en Janny
  Gerhard en Cindy, Jorrit, Roan
  Anneke en Jouke Abe, Janne

 Cornwerd: Pieter en Marijke
  Gatze, Esther
  Wouter, Sjoerd en Kim
  Lo  e, Karolien en Harmen

 Lagos (Nig.): Jelle en Marijke
  Marijke en Glenn
  Ankie en Jeff rey

 Makkum: Gerrie en Davor
  Danielle
  Neda en Titus

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 
15 mei om 14.00 uur in KC “het Anker”, Buren 17 
te Makkum, waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Voorafgaande aan de dienst is er vanaf 13.30 uur 
gelegenheid tot condoleren.

Corresponden  eadres: Achterdijkje 13
 8754 EP Makkum

Een ieder die geen rouwkaart hee   ontvangen 
en toch afscheid wil nemen, kan deze adverten  e 
als uitnodiging beschouwen.

Frede en rêst ........

Unferwachts is fan ús hinnegien, 
ús skoansuster en tante

Akke van der Meer-Keulen
Wy winskje de bern folle sterkte ta.

Fam. van der Meer

Bedroefd zijn wij door het overlijden van 
onze gewaardeerde buorfrou

Akke van der Meer
De buren:  
Johann en Nannie Johan en Antsje
Marjan en Lisanne Mw. Venema
Piet en Joke Mw. Oostenveld
Wim en Pauline Hinke en Willem 
Sietze en Silvia Hendrik en Gaby
Auke en Diny en kinderen.

Op zijn tijd heeft God thuisgehaald, Zijn kind, 
onze lieve zuster, schoonzuster en tante

Akke van der Meer-Keulen
* Rijs Sneek
  16-8-1932    9-5-2015

Sjoukje  en Gerie 
Margje  en Douwe 
Pietsje en Hyltje
en tantezeggers

Makkum, 9-5-2015

Onze zwager Keuning, 
man van Annie Tichelaar, is overleden.           

Herman Rein Keuning
* Ureterp Beetsterzwaag
   1 mei 1919    4 mei 2015      
 

Pieter Tichelaar & Joyce Metz

Ging voor een ingreep naar het ziekenhuis 
maar alles ging mis. Intussen ben ik weer 
herstellende. Ik wil iedereen bedanken 
voor de bemoedigende woorden, bloemen, 
kaarten, telefoontjes en groeten.

Ook namens Kees, bedankt!

Jannie Amels.

Voor uw blijken van medeleven en belangstelling, die wij mochten ontvangen, 
na het overlijden van onze moeder, groot-  en overgrootmoeder.

Jantje Lukkien - Venema
⃰  5 Januari 1928                                       †  3 april  2015 

Betuigen wij u hierbij onze hartelijke dank

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

Wist u dat...

Donderdag 14 mei
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. Bakker

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zurich - Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. R. Zijlstra

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

Schraard - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Zondag 17 mei
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. S. Ypma

Makkum - K.C. Het Anker, 16.00 uur
Kindernevendienst

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J. van der Ploeg

Witmarsum - Aylva State, 15.30 uur
Voorganger: Ds. R. Praamsma

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Foppen

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. van Helden

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. M.N. Ariesen-Holwerda

Zaterdag 23 mei
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 24 mei
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Makkum - Minneste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

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

Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Makkum - De Holle Poarte, 
Voorganger: Dhr. P. Speelman
m.m.v. Jeugdkorps Excelsior XS Schraard, 
o.l.v. mevr. Fenny Haagsma.

· Vanavond, 13 mei U kan inschrijven voor de 
 avond4daagse van 19.00 tot 20.00 uur bij het 
 MFC.

· De Avond4daagse wordt gelopen 
 op 18 t/m 21 mei a.s.

Afgelopen week konden door het mooie en 
droge weer, de bouwboeren aan de slag met 
ploegen, poten en zaaien. Rondom Makkum 
betekent dat met name mais en aardappel-
teelt. De firma’s Oostenveld uit Makkum en de 
Vries uit Witmarsum zijn de pachter/eigenaar 
van veel akkerlanden. De kievit is tegenwoordig 
veelvuldig aan het broeden op deze akkers. 
Deze week komen de meeste van deze nesten 
uit. De werkslag vorige week zou dan ook vele 
tientallen nesten kapot gemaakt hebben.  
Vogelwacht Makkum zorgt voor nestmar-
kering en daarnaast zijn enkele leden van de 
wacht zeer actief geweest om tijdens het 
bemesten, ploegen, roteren en inzaaien, aan-

wezig te zijn om de nesten te verleggen. 
Samen met de agrariërs verliep dit in prima 
harmonie en kunt u deze week volop jonge 
vogels aantreffen in de Jonkers (achter huize 
Avondrust) op de Skústerbouw en nabij de 
Kooireed achter Piaam. Met name vanaf het 
Jonkerstrapje op de zeedijk zijn de nesten 
prima zichtbaar op de ingezaaide maisakker. 

Hieronder de score van gespaarde nesten:
- maandag Kooireed/Piaam 10 nesten
- dinsdag Skústerbouw alle 7 nesten 
- woendag, de Jonkers: 15 kievitsnesten zijn 
- woensdag 3 nesten bij 2e kooi gespaard.
- donderdag 5 nesten tussen 1e en 2e kooi.

Vogelwacht en boeren redden vele nesten  door Jetze Genee

OPROEP voor (OUD) MAKKUMERS! Reünie van “ik bin in Makkumer”
Zaterdag 13 juni 2015 van 12.00 tot 19.00 uur!
De opbrengst gaat naar de kinderafdeling van het Antoniusziekenhuis te Sneek.

Inlichtingen en opgave: Kobie Tuinier, 06 23200 977 | Tiny Koornstra  06 374 20 474 / 0515 232006
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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                  

De winkel is dicht!

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

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Agenda
Donderdag 14 mei
Makkum - Avondrust, Dia's door Hieke Joostema, 
reis door steden en dorpen in friesland, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 15 mei
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Zaterdag 16 mei
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Maandag 18 mei
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer *

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 19 mei
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 20 mei
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 21 mei
Makkum - Avondrust, bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 22 mei
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 23 mei
Makkum - De Holle Poarte
Bingo in de piramide, aanvang: 20.00 uur

Zondag 24 mei
Makkum - De Holle Poarte, pinkstermarkt. 
aanvang: 10:00 uur

Dinsdag 26 mei
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 27 mei
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, bewegen op muziek, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Piaam - Expositie in de Skúster Tsjerke van 
het werk van 6 kunstenaars uit de omgeving. 
Zaterdags open van 10.00-17.00 
Zondags 12.00-17.00 uur
Zaterdag 16 mei, Zondag 17 mei                                
Zaterdag 23 mei, Zondag 24 mei

Zondag 31 mei
Stavoren - Theaterschip Bald’r met de voor-
stelling “Skippersbitter”, aanvang: 15.00 uur
Kaarten via: info@sudwesthoek.nl

Op 17 mei a.s organiseer de kinderneven-
dienstleiding weer een kinderdienst. Deze 
dienst is speciaal voor kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar en hun ouders en pakes en 
beppes en opa’s en oma’s natuurlijk. Met mooie 

liedjes, muziek en een prachtig verhaal gaan 
we er weer een leuke dienst  van te maken. 

Deze kinderdienst zal om 16.00 uur beginnen 
in K.C. Het Anker. Jullie komen toch ook?

Nog enkele weken en dan is het weer zo ver, 
30 mei Rommelmarkt. Als u nog spullen heeft 
voor de rommelmarkt, dan kun t u deze zelf 
brengen woensdag 27 en donderdag 28 mei 
naar K.C het ‘’Anker‘’. Lukt dit niet, dan een tel 

naar Titia v.d Heide tel 232834, dan wordt het  
op gehaald,de dagen voor afgaande aan de 
rommelmarkt.

Tot ziens op de rommelmarkt.

Professor Arthur Wilde(AMC) en professor 
Marc Vos(UMCU) zoeken naar de oorzaken, 
zoals de genen die een hartstilstand kunnen 
veroorzaken. Om mensen te kunnen opsporen 
en behandelen voordat dit noodlot hen treft. 
Zij kregen daarvoor een grote subsidie van de 
Hartstichting. De onderzoekers hebben de 
afgelopen 15 jaar erfelijk materiaal van een 
paar duizend mensen verzameld. Met de 
nieuwste technieken kunnen de onderzoekers 
het erfelijkie materiaal op talloze afwijkingen 
screenen. “Als we nieuwe erfelijke ‘foutjes’ 

vinden kunnen we de families met erfelijke 
ziekten, dragers en niet-dragers, opsporen” 
vult Wilde aan. “Bij mensen met een verhoog-
de kans op een hartinfarct kunnen we mensen 
met gevaarlijke erfelijke variaties intensiever 
gaan behandelen om een infarct te voor-
komen. Bij hen is het hartinfarct immers de 
trigger van de ritmestoornis.”

Makkum, Cornwerd, Kornwerdzand, Skuzum en 
Piaam: Bedankt voor uw gulle gift aan de Hart-
stichting. We haalden gezamenlijk  1761,95 op.

Het bezorgde Musje!

Rommelmarkt

Onderzoek naar hartstilstand: dodelijke ‘foutjes’ opsporen
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2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-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)

Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

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

Stichting WON, bekend van de restauratie van 
de Blazer TX 33 in 2006, heeft in 2009 een 
plan ingediend voor de realisatie van een 
Botterwerf op de Barchekop in Makkum. In de 
jaren hierna is de stichting op zoek gegaan 
naar fondsen om de begroting rond te krijgen. 
De toenmalige gemeente Wûnseradiel stemde 
in met dit plan onder voorbehoud van finan-
ciering. Ditzelfde standpunt heeft gemeente 
Súdwest-Fryslân overgenomen. De stichting 
zit nu in een lastig parket omdat er niet tijdig 
een sluitende begroting is ingediend bij de 
gemeente. 

Bestemmingsplan wijziging
Nu, een aantal jaar verder, is het plan bijgesteld 
en heeft de gemeente de stichting verzocht 
om voor half februari dit jaar een sluitende 
begroting in te dienen. Voor het plan is een 
bestemmingsplan wijziging nodig en daarover 
wordt in de gemeenteraad beslist. Voorwaarde 
voor een wijziging met het plan van de Botter-
werf, is een sluitende begroting. Het college 
heeft deze begroting niet binnen de gestelde 
termijn ontvangen en hiermee adviseert het 
college de gemeenteraad (commissie) om 
niet in te stemmen met een bestemmingsplan-
wijziging. Begin juni volgt het definitieve 
raadsoordeel.

Verantwoording
‘Het bestemde geld is (deels) afkomstig van 
het Friese Merenproject en daarom zijn wij als 
college verplicht om de plannen binnen de 
Masterplannen in onze gemeente, gedegen te 
onderbouwen.’ Maarten Offinga, verantwoor-
delijk wethouder is helder, hoe sympathiek 
het plan en de leden van de stichting ook, ik 

ben gebonden aan duidelijke voorwaarden. 
Deze voorwaarden zijn niet tijdig nagekomen. 
Na een overleg tussen de gedeputeerde (mevr. 
de Vries, red.) is op 15 februari besloten door 
het college om te stoppen met het plan 
Botterwerf. Deze boodschap is in maart 
gedeeld met de stichting WON. 

Bezwaar
Wethouder Offinga heeft vorige week in een 
gesprek met de stichting nogmaals aange-
geven waarop het advies van het college 
gebaseerd is en hoe de verdere procedurele 
route eruit ziet. Karel Helder, voorzitter van de 
Stichting WON, geeft in een gesprek met uw 
redacteur het volgende aan. Strijdbaar; ‘wij 
zijn inderdaad geïnformeerd over de deadline 
half februari. Destijds wachten wij nog op 
een formele toezegging van een bedrag van 
 125.000 van een bedrijf die ons een warm 
hart toedraagt. Met dit bedrag hebben we een 
sluitende begroting. De handtekening op 
deze toezegging kwam helaas te laat binnen. 
Wij hebben bezwaar gemaakt tegen het col-
legebesluit en informeren nu de raadsleden 
en de commissieleden met onze plannen’. 
Boek nog zeker niet gesloten dus aldus het 
stichtingsbestuur. ‘Het zou toch zonde zijn 
zo’n mooi plan op een procedurele stap af te 
blazen!’ Helder is hierin onomwonden. 

Vervolg
Eind mei volgt de commissievergadering en 
begin juni de raadsvergadering. Beiden kampen 
zullen hierin hun argumenten, visie en over-
tuiging uiten en daarna is het aan het demo-
cratisch proces om te kijken of de Barchekop 
in Makkum ooit een werf wordt..

Komst historische werf Barchekop Makkum onzeker  door Jetze Genee



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 13 mei 2015

Aan alle (oud) Makkumers
Zoveel plezier als wij aan het organiseren van 
de reünie beleven, zoveel plezier bieden wij u 
aan op de reünie van “ik bin in Makkumer”. 
Je vindt wat uit hoor zo met z’n viertjes, allen 
geen ervaring hiermee, maar we staan er voor 
de volle 200% achter. Gelukkig kregen we 
respons van de Makkumer horeca en hadden 
we het een en ander snel op papier. Ja het doel 
voor het cadeau is veranderd. We zijn met 
zijn viertjes naar het Ron.Mc.Donald huis in 
Leeuwarden geweest. Maar aangezien ze daar 
iets doen voor de ouders van couveusekindjes, 
konden wij daar niets mee. Wij willen echt iets 
voor kinderen doen en dus hebben wij het 
dichter bij huis gezocht. De kinderafdeling van  
het Antonius Ziekenhuis te Sneek. En hier zijn 
ze heel enthousiast! De televisie toestellen zijn 
sterk verouderd! Dus aan vervanging toe! Ook 
kregen we spontaan medewerking van de 
horeca voor de loterij. Prachtige prijzen! De op-
brengst van de gehele dag gaat naar dit goede 
doel. Er gaat geen geld naar toe, maar het 
cadeau  wordt persoonlijk door ons overhandigd.

De reúnie is op:
Zaterdag 13 juni 2015 van 12.00 tot 19.00 uur!
Wij staan voor u klaar bij ”het witte stek“, op 
het Plein. Kosten 5 euro. Dit op de dag zelf te 
betalen. Hiervoor krijgt u: 
Het programma met daarop een lotnummer 
voor de loterij (1 p.p.)
Een naamplaatje
Koffie/thee met koeke
Limonade met verrassing voor de kinderen.

Ook het spontaan mee doen aan deze dag 
van enkele Makkumers stellen wij zeer op prijs. 
Otto Gielstra helpt bij het maken van collages 
en foto’s en gaat op de dag zelf vertellen over 
de foto’s welke in verschillende horecagelegen-
heden te zien zullen zijn. Albert Kamstra gaat 
hier anekdotes vertellen. En ook Bale Steen-
huizen zal verhalen vertellen over zijn loop-
baan als huisarts. Sjoerd Gielstra loopt rond 
als fotograaf. Durkje zet haar kapsalon open 
en zal daar ook filmpjes laten zien, welke zijn 
gemaakt in de tijd dat haar vader de scheer-
winkel nog had. In het Waaggebouw kan men 
ook naar foto’s en/of filmpjes zien van st. Âld 
Makkum. In de bibliotheek worden filmen over 
Makkum getoond. Ook het ”Makkumer Skûtsje” 
ligt in het Vallaat. Hier kan men een kijkje op 
nemen. Dit alles op vertoon van een naam-
plaatje/programma.

We horen vaak “ja maar wij zijn geen echte 
Makkumers”. Is dit noodzaak dan? Nee, je 
voelt je Makkumer of niet. Mensen die hier niet 
zijn geboren, maar zich wel verbonden voelen 
met het dorp kunnen zich gewoon opgeven. 
Het is de bedoeling om oud en nieuw weer 
even samen te brengen. Het oude gezellige 
Makkum willen we voor 1 dag even terughalen. 
Dat mensen zullen zeggen “hé weet je nog” of 
“o ja, dat was er ook nog”. Samen fijne herin-
neringen ophalen. Het zijn niet alleen oudere 
mensen die zich al op hebben gegeven. Ook 
vele jongeren staan al op de lijst. Voorverkoop 
van de programma’s op vrijdag 22 mei van 
16.00-20.00 in het Waaggebouw.

Natuurlijk begroeten wij u graag op deze dag!
Graag opgave voor 22 mei i.v.m. inkoop.
Opgave: Kobie Tuinier, 06 23200 977
Tiny Koornstra  06 374 20 474 / 0515 232006

Ps. Bent u niet in de gelegheid om te komen 
en wilt u wel meedoen voor het goede doele-
ven een telefoontje…….
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Yoga
NIEUW BIJ SAUNA DE LELIEHOF

Hatha-yoga voor iedereen toegankelijk, 
van beginnend tot gevorderd tot zwanger. 
De lessen vinden gekleed plaats en is in 
een aparte ruimte en al het materiaal is 
aanwezig.

In de maand juni hebben wij de Yoga 
iedere maandag van 9:30 tot 10:45 en op 
donderdag 4 en 18 juni ook van 19:45 tot 
21:00 uur.

De yoga lessen zijn  8.50p/p 
of 5x voor 40.00.

Informeer naar de mogelijkheden 
0515-233020

www.leliehof.nl

Bezorger gezocht
Voor het bezorgen van poststukken 

tussen 5 en 19 juli zoek ik een bezorger. 
Bezorgdagen op dinsdag en vrijdag. 

Contact: 069775736

Gezocht vakantiehulp
Ben jij een jongen van 15 á 16 jaar oud?

Houd je van tuinieren/klussen/schoonmaken etc?
Ben je niet bang voor vieze handen?
Ga je een uitdaging niet uit de weg?

Kan je goed samenwerken?
Ben je sociaal in omgang met mensen?

Komt jou profiel met alle zes over één?
Email dan naar: r.g.joustra@hetnet.nl

1965 – 2015            
50 jaar buurtvereniging Terra Nova 

Hierbij nodigen wij onze oud-leden uit 
om dit samen met ons te vieren op 6 juni 
vanaf 14.00 uur in het MFC te Makkum. 

Een gezellige middag / avond met spelletjes 
voor jong & oud, live muziek 

en een grandioos warm / koud buffet.

Lijkt het u leuk om dit met ons te vieren 
dan kunt u zich voor 27 mei a.s. opgeven 
bij Gerrie de Vries  tel. 0515-232080.
Hiervoor vragen wij een bijdrage 
van  10,- p.p.

Het bestuur groet u, 
en wellicht tot ziens op 6 juni.

Na de Koninginnefeesten volgt jaarlijks het 
herdenken van oorlogslachtoffers op 4 mei. 
Dit jaar voor de 70e keer met als motto ‘wie 
zijn ogen sluit voor het verleden is blind voor 
de toekomst’ Een breed en maar moeilijk tast-
baar motto voor de doorsnee inwoner van een 
kleine plaats als Makkum. 

Na een mars langs het monument aan de 
Buren en de kranslegging namen de aan-
wezigen plaats op het kerkhof rondom de 
oorlogsgraven. Wethouder Tolsma, spreker 
op de bijeenkomst op het kerkhof droeg dan 

ook op om de herdenking kleiner te maken en 
het dichterbij onszelf te zoeken. Ongeveer 400 
aanwezigen luisterden vervolgens naar de 
altijd indrukwekkende last post door Hallelujah 
en de twee minuten zwijgen van iedere aan-
wezige. Naast een serie oorlogsgraven op 
een kerkhof 120 seconden die de gedachten 
laten gaan over onze vrijheid. De woorden van 
Groeneveld over de situatie in Makkum 70 jaar 
geleden, de Makkumers omgekomen in Indie 
en de nog altijd inzetbare manschappen van 
het Nederlands leger haalden de opdracht 
van  Tolsma inderdaad dichterbij.

Veel belangstelling dodenherdenking Makkum door Jetze Genee

Bevrijdingsdag 2015 werd in Fryslân flink 
gevierd en niet alleen in Leeuwarden op het 
festival. De organisatie bevrijdingsfestival 
2015 liet 4 kolonnes oude legervoertuigen met 
daarachter het de belangrijkste deelnemers, 
een kleine 20 Canadese veteranen die 70 jaar 
geleden dezelfde tocht hebben afgelegd. 
Makkum was al prachtig versierd in verband 

met de eerdere festiviteiten omtrent 17 april 
(bevrijding Makkum) en het Koninginnefeest. 
Om 12.00 uur volgens schema kwam de 
colonne Makkum binnen vanuit de richting 
Piaam. Tussen een haag van toeschouwers 
en onder prachtige weersomstandigheden, 
werden de bevrijders opnieuw binnen 
gehaald.
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Hemelvaartsdag 

Cornwerd
Kerk open: 10.30 - 16.00

Expositie, miniboekenmarkt,
doorlopende crea-workshops

KV MAKKUM ORGANISEERT 
DE ALBERT RINIA PARTIJ

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

Afd. + Opstap gehouden.

De prijzen worden aangeboden door:
Schildersbedrijf Rinia

Aanvang: 10.00 uur op
“ Keatslân De Seize “

Keurmeesters graag 15 min. vóór
aanvang v.d. wedstrijd aanwezig!

Kantinedienst:
v.a. 9.30 uur: Alinda Kolk, Greetje Twijnstra
v.a. 14.00 uur: Dina Koopmans, Titia Rinia

NUT MAKKUM ORGANISEERT

Matroejska
                            Het beste tot nu toe

Zaterdag 16 mei / Aanvang: 20:30 uur
Locatie: Doopsgezinde kerk Makkum

Entree:  10,- NUT leden,  12,- niet NUT ledden
Voorverkoop: vanaf 2 mei 

bij kantoorboekhandel Coufreur

Vakantiehulp gezocht
Viskiosk Vis per mare zoekt 

vakantiehulp +/- 17jr

reacties naar:
vispermaremakkum@gmail.com

Makkum 70 jier frij
Ien fan’e hichtepunten mei Makkum 70 jier frij 
wie wol dat wy in gast yn ús midden hiene en wol 
de hear Lukas Emmens mei syn frou Loekie. 
Lukas Emmens syn heit Jan Emmens wie hjir ien 
fan’e fersetsminsken dy ’t mei in oantal oare 
fersetsminsken op 7 april 1945 troch ferried 
oppakt waard. Jan Emmens waard op 15 april 
’45 bij Anna Paulowna deasketten. Nei inkelde 
kontakten tusken Lukas Emmens (syn adres wie 
by ien fan ús bekend) en ús wurkgroep ”Makkum 
70 jier frij” besleat Lukas mei syn frou om op 
freed 17 april nei Makkum ta te kommen om it 
befrijingsfeest mei te meitsjen.

De freedtemiddeis hawwe Arie, Otto en ik harren 
ferwolkomme by Abe Blanksma yn it hotel dêr’t 
hja krekt oankommen wiene. Wy hawwe earst in 
loopke troch Makkum makke. Efkes by Durkje 
Hoeksema oan dêr’t de oaren fan ús kennis mei 
Lukas en frou makke. Ien fan Lukas syn winsken 
wie: hy woe nochris nei it plak ta wer ’t  syn heit 
troch de SD oppakt is. Dat wie op’e buorkerij fan 
Fetse Elgersma bij Skraard. Lukas wie doe in 
jonkje fan 5 jier en wie der mei syn heit en mem 
evakuearre. De SD die der op dy 7-de april in 
ynfal en se namen de boer, Fetse Elgersma en 
Hermanus Falkena (in ûnderdûker) en Jan 
Emmens mei nei Makkum nei de marresjesee-
kazerne. Wat der doe mei harren en mei fjouwer 
fan dy oare arrestanten bard is hoech ik hjir net 
mear te fertellen.

Dat sadwaande binne Arie, Otto, Lukas en de 
frou en ik op freedtemiddei 17 april nei de pleats 
bij Skraerd riden dêr’t no Jan en Ruurdsje 
Postma wenje. Wy rieden dêr it hiem op en boer 
Jan.Postma kaam al mei gauwens nei bûten ta 
en Lukas en Loekie en wy waarden hertlik ferwol-
komme. Dit wie foar ús en it sil seker foar Lukas 
Emmens en frou in bysûnder momint west ha. 
Wy hawwe der in skoftsje op it hiem en yn’e 
pleats tahâlden en Jan Postma fertelde ús ferskil-
lende dingen. Sa wiisde hy ús yn’e skuorre it 
plak oan dêr’t wapens foar de ûndergrûnse fer-
stoppe sieten ûnder de golle (golle is heafek).

No moat ik earst der noch efkes wat tuskentroch 
fertelle. Dizze pleats, in kop-romp, is ein jierren 
fjirtich boud. Dêr foar stie der (dus ek yn oarlogs-
tiid) in moaie greate stjelp. Op in nacht yn augus-
tus 1948 tiidens in tongerbui sloech it wjerljocht 
yn en de pleats is folslein ôfbaarnd. Ik wit dit 
noch. Neidat we der yn en om de pleats west ha, 
ha we noch gesellich in skoftsje by de famylje 
Postma yn’e foarein sitten te praten ûnder it 
genot fan in bakje kofje. Dit moat foar Lukas 
Emmens in hiel bysûnder en foaral in gefoelich 
wersjen west ha. Mar hy is realistysk genôch, 
want deselde jûns bij de iepening fan de ekspo-
sysje oer de oarlogsjierren yn Makkum sei er (ik 
sitearje de Belboei efkes): ‘Natuurlijk zijn er 
gevoelens van weemoed, maar terug kijken heeft 
geen zin. Geniet in vrede.’

Ik tink dat wy dizze middei yn Skraard allegearre 
ûnder de yndruk wiene; te witten wat him dy 7-de 
april op dat sté en dernei ôfspiele hat. Foar my 
wie it in hiele bysûndere ûnderfining. Dat sil, tink, 
ek komme troch dat ik de oarloch sels meimakke 
ha. Foaral yn’t lêst dat stiet my noch helder foar 
eagen. Dizze middei hat my dochs wol rekke. Dit 
hie ik net graach misse wollen.

Fariëteeshow
Dy 18de april mei ús 70 jierrich befrijingsfeest yn 
Makkum stie dochs de Minniste tsjerke oftewol It 
Kastieltsje yn middelpunt. Midden yn in omjou-
wing dêr’t foaral de lêste oarlogsdagen in soad 

bard is. Ek de tsjerke hat skea oprûn, wat noch 
te sjen is oan kûgel- en granaatskerfen dy’t op’e 
muorren ôfketsten. En just dêrom is it sa moai 
dat krekt op dit plak it oarlogsbarren yn Makkum 
yn’e foarm fan in fariëteeshow werjûn is. Al yn’t 
lêst fan it ôfrûne jier wie de show al yn greate 
linen troch Durkje Hoeksema útset. Pas yn jan-
newaris gie ús wurkgroep ”Makkum 70 jier frij” 
ûnder lieding fan Durkje fûleindich los. En net 
allinne de show, der kaam ek in hiel soad omhin-
ne. It wie net allinne opbouw fan it befrijingsfeest 
mar tagelyk ek in ûntjouwing. Elts hat it sjen ken-
nen wat der 18 april allegearre bûten It Kastieltsje 
te sjen en te belibjen wie.

Mar no behein ik mei ta de fariëteeshow. Der 
moasten spilers komme. No en dy kamen der út 
Makkum. Se hawwe mei in soad nocht en entûs-
jasme wat moais ynelkoar setten. Dat wie net 
mis. En de muzikale begelieding wie it Glenn 
Miller orkest ûnder lieding fan Nynke Jaarsma. 
18 april. It wie safier. Fjouwer foarstellings: alle 
kaarten útferkoft. De spilers bylden it oarlogsfer-
line yn en om Makkum wol sa echt út dat it hat 
de oanwêzigen wol rekke. Soms wie it krekt of 
makke ik it wer mei en dat haw ik fan mear 
âldere Makkumers heard. Tsjerk Bruinsma de 
doarpsomropper (of wie it Jaring fan froeger) 
rôp: ‘Dûke, dûke’ en we hearden it sjitten en de 
granaatynslaggen fan de Kanadezen.Twa hûs-
froulju diene yn gauwens efkes in pear boadskip-
pen, in baakster ûnderweis nei in kreamfrou, twa 
manlju boppe yn tsjerke by’t oargel gau efkes in 
pankoek bakke tusken it sjitten troch.

Dan komt de befrijing.Twa mannen, David en 
Minne, komme út harren skûlplak boppe yn 
tsjerke wei. Dit wie in echt skulplak! En sy hearre 
dat we befrijd binne. Se binne fan blidens troch it 
mâle hinne. Mar dan hearre se ek wat der bard 
is: op 7 april en 18 april deaden. De nammen 
klinke ien foar ien troch de tsjerke. It is mûsstil yn 
tsjerke. In hiel oandien momint. It Glenn Miller 
orkest spilet ‘Nader mijn God bij u’. Efkes letter: 
David en Minne fertelle oer de bruorren Tymen 
en Aart v.d. Berg. Fersets-minsken fan it earste 
oere dêr’t Makkum hiel wat oan te tankjen hat. 
Se hawwe hiel wat minsken út de hannen fan de 
Dútskers rêdden. Dizze ferhalen hawwe op 
âld-Makkumers en seker ek op de oanwêzige 
famyljeleden in djippe en emosjoneele yndruk 
makke. Dan klinkt fan boppe út’e tsjerke it 
Hangploeglied songen troch de hangploeg. De 
hangploeg wie yndertiid it personiel fan’e fisk-
konservefebryk fan de bruorren V.d. Berg. Dan 
kundigt de omropper de befrijing oan en Wim de 
Boer sjongt it nije Makkumer befrijingsliet 
”Gretha” begelaat troch it Glenn Miller orkest.

Tusken de bedriuwen troch neam ik noch Vera 
Lynn (Aukje v.d. Meer), de Adrew Sisters en in 
huodsjeshow út dy tiid. Dat alles mei begelieding 
fan it Glenn Miller orkest. Ek de skoalbern wiene 
yn’t spier. By alle fjouwer foarstellingen droech 
ien fan’e fjouwer bern (dy’t de gedichtewedstriid 
wûn hiene) in gedicht foar er de oarloch. Oan de 
ein fan’e foarstelling song Vera Lynn noch it 
bekende “We’ll meet again”

Ik alle meiwurkers fan’e fariëteeshow hertlik tank 
sizze, want jimme hawwe wat unyks sjen litten. 
Lukas Emmens sei: ‘Ik versta het Fries best 
goed. Zelfs de variétévoorstelling. We waarderen 
deze voorstelling als heel goed en is perfect uit-
gevoerd. Proficiat.’ Ik sitearje noch efkes de 
Belboei dêr’t in frou sei: ‘Dit silst ergens oars net 
gau meimeitsje.’ Wol dat seit al genoch tinkt my.

H.S.

Ingezonden
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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

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       

We zijn uw Fleurop bloemist

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.

Vorig jaar had ACM de beschikking over 
afsleepbokken van een andere autocrossclub. 
Gezien de staat en functionaliteit van deze 
bokken heeft het doen besluiten om zelf 
sleepbokken te gaan maken. Mede door het 
enthousiasme van een aantal industriële 
ondernemers uit Makkum is het realiseren van 
4 stuks “eigen” sleepbokken een feit. Van het 
leveren van materialen, het beschikbaar stellen 
van een werkplaats, tot aan het galvaniseren 
van de bokken, heeft het geleid tot een uit-
stekend resultaat. De sleepbokken zijn ont-
worpen en in goed vakmanschap gemaakt door 
‘alleskunner’ Gregor Hettinga. De bokken 
kunnen op een eenvoudige manier achter elke 
tractor gehangen worden en de ‘inpikker” kan 
straks veilig op het daarvoor bestemde plateau 
staan en de hijs/sleeparm kan een gewicht van 

2 ton tillen/slepen. 27 juni worden deze bokken 
voor het eerst ingezet op het spectaculaire 
evenement Autocross Makkum op het circuit-
park ‘het Nauw’. Voor de coureur is het vaak 
een slecht teken wanneer je hier met je bolide 
achter hangt, maar helaas haalt niet iedereen 
de finish streep. Het is dan toch wel weer fijn dat 
je bolide weer veilig van de baan naar je plekje 
in het rennerskwartier gebracht gaat worden.

Hierbij bedanken wij de firma’s Sanco Projects, 
Bleeker metaalverwerking, Leviuz B.V. en 
Buwalda B.V, die het mede mogelijk hebben 
gemaakt voor dit prachtige resultaat. ACM is 
dan ook zeer trots over de onderlinge samen-
werking van deze ondernemers.

Bestuur ACM

Nieuwe sleepbokken voor ACM

v.l.n.r; Constructie werker Gregor Hettinga, Hielke Cuperus (Leviuz B.V.), Sander Jansen (Sanco 
Projects), Walter Bierstedt (Buwalda B.V.), Gerard Bleeker (Bleeker Metaalverwerking) en voorzitter 
ACM Harm Jan Cuperus

eigen fotoeigen foto

Het is weer zover, 2015: het jaar van de 
Visserijdagen. Voor je het weet is het 21 
augustus en dan kan het grote feest weer 
beginnen. Normaliter gaan we los op vrijdag-
avond met de opening act en het voorstellen 
van de nieuwe Zeemeermin en Neptunus met 
achtereenvolgens de Pieremachocheltocht. 
Ook dit jaar gaat de opening act op eenzelfde 
manier, alleen de Pieremachocheltocht komt 
te vervallen. Wij horen het u nu al zeggen, 
“jammer, was altijd zo leuk die drijvende 
theaters! Ja, daar hebt u helemaal gelijk in, 
alleen de deelname loopt de laatste jaren snel 
terug. Dus tijd voor iets nieuws!

Pimp wat driuwt! 
Dit houdt in: Hebt u een open boot(je), sloep, 
praam, etc.? Als het maar drijft! (uitgezonderd 
jetski’s) Deze gaat u mooi optuigen en ver-
sieren in het thema van dit jaar: ken uw klas-
siekers! U zorgt dat de drijvende objecten op 

vrijdag 21 augustus voor 18:00 uur aan de 
kades van de Turfmarkt of Grote Zijlroede lig-
gen. Met alle drijvende objecten bekijken we 
als een “drijf in“ het grote openingsspektakel 
en begroeten we onze nieuwe Zeemeermin 
en Neptunus! Vervolgens gaan we een ronde 
varen via de Krommesloot terug naar de Grote 
Zijlroede (Turfmarkt) om Makkum te laten zien 
hoe mooi, en natuurlijk WIE onze nieuwe Zee-
meermin en Neptunus zijn. Maar het belang-
rijkste is uiteraard om te laten zien hoe mooi 
jullie drijvend object is! Dus geef u op via onze 
website www.visserijdagen-makkum.nl en meld 
u aan bij: Pimp wat driuwt! 

Opgaves voor de Zeemeermin en Neptunus 
zijn ook nog altijd welkom. Geef uzelf of iemand 
anders op via www.visserijdagen-makkum.nl 
of via bonthuispad@home.nl.  

Alvast tot ziens bij de Visserijdagen!

Pimp wat driuwt! 
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Kerkstraat 4

8754 CS Makkum

Tel: (0515) 23 21 11

info@riniafietsen.nl

www.riniafietsen.nl

www.facebook.com/RiniaFietsen

*** AANBIEDING ***
EERSTE 5 RIJLESSEN VOOR € 150,-
Voor meer pakketten en overige informatie: www.rijschoolmoniquemakkum.nl
Meld je nu aan voor een gratis proefles. info: bel: 06-16716241 of mail (adres op website)

WIL JIJ SNEL JE RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Frisse openingsdag van warm 
Waterpark Mounewetter
Op zondag 26 april is Waterpark Mounewetter 
aan het nieuwe zomerseizoen begonnen. Om 
13.30 uur opende bedrijfsleidster Joke v/d Vliet 
de deuren van het versierde zwembad en 
daarna kon iedereen in het water springen. 
200 Badgasten hebben genoten van water 
van 24 graden. Na de opening werd er onder 
leiding van Barbara Wielinga in het water 
gedanst. Hierna was iedereen opgewarmd voor 
het traditionele stuivertje duiken. Er werden 200 
stuivers in het water gegooid en de kinderen 
konden de munten van de bodem zoeken. 
Wanneer ze de gekleurde muntjes inleverden 
konden ze een bakje patat ophalen. Van de 
echte stuivers kon men bij de kiosk van cam-
ping Mounewetter iets lekkers kopen. Bij het 
naar huis gaan kreeg iedereen een lekkere 
appel. Aangeboden door Poiesz supermarkten.

Het personeel kon terugkijken op een gezellige 
openingsdag. Het zwembad is vanaf nu iedere 
dag geopend voor heerlijk zwemplezier voor 
jong en oud. Afgelopen winter is er een nieuw 
chlorinsitu-V installatie geplaatst. Dit houdt in 
dat er geen chloorbleekloog en zuur meer aan 
het water wordt toegevoegd. De desinfectie 
en ph-correctie gaat nu d.m.v. zoutelektrolyse. 
Er wordt chloride vrij chloor geproduceerd en 
aan het zwemwater toegevoegd. U zult dit als 
zwemmer als zeer prettig ervaren. De zwem-
lessen ABC zijn weer van start gegaan. Het 
zijn kleine groepjes, kinderen krijgen volop 
aandacht van de zwemjuf. E is nog ruimte 
voor kinderen vanaf 5 jaar. Ook voor diploma 
B is nog ruimte.

Een paar van de komende activiteiten:
28 mei om 19.30 uur.
Scholenestafette voor basisscholen
19 juni om 15.30 uur tot 17.30 uur. 
Zweminstuif voor alle leeftijden. In samenwer-
king met het Marne College uit Bolsward.

Volg ons via Facebook: zwembad mounewetter, 
Twitter: zwembadmounewet. of kijk op onze 
website www.zwembadmounewetter.com. 

Biljartclub “de Stoten” 
20 jarig jublileum
In 1995 werd biljartclub de stoten opgericht 
door een aantal enthousiaste dames die graag 
in groepsverband wilden biljarten. De moge-
lijkheid om in groepsverband te biljarten was 
er wel bij de biljartclubs voor heren maar 
nadat een aantal enthousiaste vrouwen de 
koppen bijelkaar had gestoken werd in oktober 
1995  biljartclub de stoten een feit. De eerste 
5 jaar werd er in cafe de belboei gespeeld en 
de laatste 15 jaar in de Zwaan. Iedere woens-
dagavond hebben de dames competitiebiljarten 
waarbij naast het biljarten ook de gezelligheid 
een belangrijke rol speelt. Regelmatig word er 
een feestje georganiseerd zoals de avonden 
met draaiend rad. Een van de hoogtepunten 
was de biljartmarathon waarbij er een mooi 
bedrag bijeengebracht is tbv KIKA. Alle dames 
spelen ook  mee in het dorpentoernooi en een 
aantal doet mee in Lollum. Aangezien het 
biljarten geen zware lichamelijke inspanning 
vergt kunnen er vast nog wel 20 jaar bij!!! 

Mama meimaand; 

Bij aankoop van een moederfiets 
een voorzitje met windscherm óf achterzitje kado! 

En bij aankoop van een schoolfiets mag je kiezen 
tussen een ligstuur of tasdrager gratis gemonteerd! 
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Voetbalprogramma
Zaterdag 16 mei
Makkum 3 - Walde De 2 14:30
Makkum 4 - Nijland 3 12:30
Kollum A1 - Makkum A1 12:00
Makkum B1 - Mulier B1 12:30
SJO RVC B3 - Makkum B2 10:00
Makkum C1 - Workum C1 10:45
Makkum C2 - SC Bolsward C4 9:00
Zeerobben D1 - Makkum D1 9:00
Makkum D2 - Tzum D1 9:00
Makkum E1 - Scharnegoutum'70 E3 10:30
Scharnegoutum'70 E4 - Makkum E2 9:00
SDS E5 - Makkum E3 11:00
Makkum F1 - Oeverzwaluwen F1 10:30
Heeg F3 - Makkum F2 9:00
Makkum F3 - RES F2 11:40
SDS VR1 - Makkum VR1 12:50
  
Kantinedienst:
Heleen Bootsma/Douwina Postma 8.15-12.00
Yvonne Grobbink/Annelies Bootsma 12.00-15.00
Gerlof Smit/Sietse de Vries/Jan Haarsma 15.00-19.00

Zaterdag 23 mei
Leeuwarder Zwaluwen 4 - Makkum 3 19:30
Joure SC 2 - Makkum 3 13:45
Heerenveense Boys 5 - Makkum 4 12:30
Birdaard FC B1 - Makkum B1 10:30
Makkum B2 - SC Bolsward B3 12:30
Zeerobben C2 - Makkum C1 10:25
Blauw Wit '34 C6 - Makkum C2 10:15
SDS D3 - Makkum D2 10:30
Nijland E1 - Makkum E1 9:00
Makkum E3 - LSC 1890 E10 9:00
SJO Oudega/HJSC F3G - Makkum F3 9:00
Makkum VR1 - QVC VR1 14:30
  
Kantinedienst:
Aty Roodenburg/Carien Treub 8.15-12.00
Alie vd Veer/Tyny vd Veer 12.00-15.00
Rein Attema/Evelien Schakel/Leo Nauta 15.00-19.00

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

Makkum - Onlangs kreeg Trijnie Appeldorn 
bezoek van een mevrouw van het Reumafonds. 
Na 23 jaar trouwe dienst als coördinatrice van 
de collecte voor het Reumafonds in Makkum 
ontving zij van deze mevrouw een bedankje: 
een beeldje met de inscriptie “hartelijk dank 
voor uw inzet en steun voor het Reumafonds”.” 
Ze vond het ontzettend jammer dat ik ermee 
ophield.” Maar het is tijd om te stoppen heeft 
mevrouw Appeldorn besloten. Ze hoopt dat 
ze door in de Makkumer Belboei te vertellen 
over het vrijwilligerswerk dat ze zo lang deed 
een opvolger kan vinden die vanaf 2016 de 
collecte in Makkum wil gaan organiseren.

Trijnie werd zelf in 1991 benaderd door het 
Reumafonds. Of ze de collecte in Makkum, 
Cornwerd, Zurich en Cornwerderzand zou 
|willen coördineren. Zelf had Trijnie toen al 
aan den lijve ervaren hoe het is om reuma te 
hebben. Het begon met zere voeten. Het 
duurde nog een tijd voordat duidelijk werd dat 
het reuma was. Toen Trijnie uiteindelijk bij een 
reumatoloog terechtkwam had ze ook al last 
van haar vingers.” Mijn werk als bejaarden-
hulp kon ik niet meer doen. Binnen de kortste 
keren zag mijn leven er heel anders uit. Zat ik 
thuis en kreeg ik gezinshulp.”

Trijnie ging niet bij de pakken neerzitten maar 
besloot zich in te gaan zetten voor het 
Reumafonds. En bleef dat 23 jaar lang doen. 
Eerst hoorden Cornwerd, Zurich en Cornwer-
derzand nog bij haar gebied. Dat is nu gestopt 
wegens een gebrek aan collectanten. In Makkum 

zijn 25 mensen als collectant voor het 
Reumafonds actief, afgelopen jaar haalden ze 
samen 1374 euro op in ons dorp.

Het werk van de coördinator begint eind 
februari met het nabellen van de lijst vaste 
collectanten. Zijn ze ook dit jaar weer beschik-
baar? Mevrouw Appeldorn kon vaak jarenlang 
op dezelfde mensen rekenen. Zo nu en dan 
moest er een vervanger worden gezocht. 
De collectanten lopen zo mogelijk in (de buurt 
van) hun eigen straat. Een week voor de 
collecte (deze vindt plaats in maart en wordt 
van tevoren ook landelijk via tv spotjes aan-
gekondigd). moeten de bussen naar de col-
lectanten gebracht worden. Hier kreeg Trijnie 
altijd hulp bij van Boudien Gielstra. Na afloop 
van de collecte moet de coördinator het geld 
tellen en zorgen voor een snelle financiële 
afhandeling. De totale opbrengst maar ook de 
opbrengst per collectant werd door haar 
nauwkeurig op lijsten bijgehouden. Elke col-
lectant ontving na afloop een bedankje en een 
overzichtje van het resultaat van de collecte. 
Hier en daar voorzien van een complimentje: 
Nog meer opgehaald dan vorig jaar! Ik vond 
het leuk om dat heel precies bij te houden.

Trijnie heeft het altijd met plezier gedaan maar 
nu wordt het teveel.” Ik hoop dat ik het werk 
voor het Reumafonds kan afsluiten met 
het doorgeven van een nieuwe coördinator.” 
Hebt u belangstelling of wilt u meer informatie? 
U kunt bellen met Trijnie Appeldorn. Haar tele-
foonnummer is 0515-231822.

Trijnie Appeldorn 23 jaar lang actief voor het Reumafonds 
 Door Judith van Lavieren

NUT cursus:  Fierljeppen  
zaterdag 6 juni
Polsstokspringen over een sloot; deze typisch 
Friese sport zorgt voor heel wat mooie capriolen 
en hilarische momenten. Het lijkt misschien 
makkelijk, maar is het zeker niet. Daarom is 
het tijd voor een eerste kennismaking met 
deze bijzondere sport. 
Met auto´s rijden we samen naar it Heidenskip 
waar verschillende oefen- en springschansen 
staan. Hier krijgen we uitleg over de basis-
principes en verschillende technieken. 
Natuurlijk gaan we zelf ook springen. Publiek 
is van harte welkom op de tribune. Een setje 
droge kleding is aanbevolen…voor iedereen 
van 10-100 jaar. 

Wanneer: zaterdag 6 juni,  bij slecht weer 13 
juni als reserve
Tijd: 13.20 verzamelen parkeerterrein Jumbo, 
13.30 vertrekken uit Makkum, clinic van 14-16 uur
Olv: fierljepforiening it Heidenskip
Kosten: NUT-leden: 10,- niet- leden: 12,- 
Opgave: www.nutmakkum.nl    

Bij opgave graag aangeven of je wilt rijden en 
mensen mee kunt nemen, of dat je een lift zoekt.  
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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  

Crossauto VW Golf 1.8. Met onderdelen en 
meerdere banden. Race overall en nekbrace 
voor de autocross Makkum. Voldoet aan de 
eisen. Prijs n.o.t.k. Tel: 06-54397508

Mooie zwarte Kipling meisjesrugzak met veel 
vakken en een bijpassende regenhoes  25,- 
Mooie Converse jongens schoudertas in jeans 
kleur met zwarte, grijze en witte letters  15,-. 
Na 18.00 uur op 06-55801779

Leren fauteuil + leren 2-zitsbank. Prijs:  50,- 
Tel: 0515-574787

Interieurverzorgster voor 1x per 2 weken een 
paar uurtjes. Werktijd naar eigen inzicht in te 
plannen, maar niet in het weekend.
Tel: 06-53751766

Gratis dames en heren fietsen kinder fietsen 
skelters en onderdelen van fietsen ook erg 
welkom. Tel: 06-46767747

Houten zandbak 1,50 m x 1,50 m. Tel: 233850

Blauwe tractorkar. Tel: 06-55801779

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje

GEVRAAGD

GRATIS AF TE HALEN

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

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

TBE

Technisch Bedrijf Exmorra
• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl  /  www.tbexmorra.nl

Makkumer voetballers pakken titel in de 4e 
klasse A zaterdagamateurs. Na een seizoen wat 
gekleurd werd door twee teams die streden 
voor de titel viel de beslissing zaterdagmiddag 
in een winderig Bitgum. Rondom het veld ruim 
200 Makkumers en een kleine 20 Bitgum-
supporters werd het 0-3. Voldoende om het 

punt voorsprong op Oudehaske over de meet 
te trekken. Kampioen! Sinds eind jaren ’90 weer 
een titel voor het eerste team van Makkum. 
De traditionele rondgang werd vanuit de woon-
kamer van de fotograaf vastgelegd. Het bleef 
nog lang onrustig op de Braak en in de horeca 
van Makkum.

Makkum - Maar liefst 5 jeugdleden van de 
muziekvereniging Hallelujah Makkum behaalden 
in dit voorjaar hun D diploma. Odessa Lindeman 
(hobo), Marte Oostenveld (hobo), Ydwer 
Oostenveld (klarinet) Maureen Minnema (fluit) 
en Rixt van der Bles (klarinet) gingen voor het 
hoogst haalbare diploma aan de muziek-
school. Af en toe zit er bij Hallelujah weleens 
een d-kandidaat tussen de leerlingen maar 
zoveel tegelijkertijd is volgens dirigent Nynke 
Jaarsma niet eerder voorgekomen in de 
geschiedenis van de vereniging. Maureen 
was lid van de Schutterij in Bolsward. Toen die 
werd opgeheven kwam ze in Makkum terecht 
bij Hallelujah. Zij is in Havo 4 een klasgenoot 
van Odessa. Marte zit in Havo 5 en haar zus 
Ydwer gaat na de vakantie biologie studeren 
in Utrecht. Rixt heeft haar beroepskeuze ook 
al gemaakt. “Ik wol it ûnderwiis yn en sil nei de 
PABO”. Na het A, B en C diploma op de muziek-

school wordt in overleg met je muziekdocent 
bepaald of je het laatste veel omvattende 
D-traject ingaat. Ze kwamen alle vijf door de 
ballotage en in de afgelopen twee jaar werd er 
keihard gewerkt. Theorie examen, toonlad-
ders, duetten, solo’s met pianobegeleiding 
en/of orkest, etudes, voorspeelavonden in 
Bolsward en Koudum passeerden de revue. 
Ze doorliepen het traject glansrijk en hun 
doorzettingsvermogen werd beloond. 
De 5 geslaagden zijn van mening dat muziek 
maken in een orkest een leuke hobby is. 
Hallelujah is een gezellige vereniging. Het 
geven van concerten is natuurlijk het leukst. 
Het muzikale hoogtepunt van dit jaar was 
deelname aan het concours in Drachten. Dan 
moet er extra worden geoefend want je wilt 
goed voor de dag komen. Voor hen was het de 
eerste keer dat ze een concours mee maakten. 
En zenuwen hadden ze weinig last van.

Vijf D-kandidaten geslaagd bij Hallelujah   door Sjirk Wijbenga

Op het afgelopen Nieuwjaarsconcert van Hallelujah soleerden  Odessa, Ydwer, Rixt, Maureen en 
Marte met begeleiding  van het harmonieorkest


