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7 april 1945, een dag om nooit te vergeten

Makkum – Vandaag, woensdag 7 april,  hangen de 
vlaggen halfstok bij het monument op de Buren. 
Dit herinnert ons aan de vreselijke gebeurtenissen 
op 7 april 1945 in Makkum. 65 jaar na dato geldt 
voor een aantal Makkumers nog steeds, dat zij deze 
verschrikkelijke dag nooit meer zullen vergeten. 

Slechts een aantal dagen voor de bevrijding werd 
er door de Duitse bezetter een inval gedaan bij 
onder andere de Conservenfabriek van de Gebr. 
van den Berg op het Vallaat. Door verraad was 
men op het spoor gekomen van het verzet in 
Makkum en het bestaan van een geheime zender. 
Er volgden verschillende arrestaties binnen en 

buiten Makkum. Zes jonge mannen zijn hierbij 
uiteindelijk gefusilleerd. Hun namen en die van 
andere slachtoffers zijn te vinden op het monu-
ment: ‘Oan har dy’t foar ús frijheit foelen’.   

Traditiegetrouw worden op 4 mei ook in Makkum 
de gevallenen herdacht in de Tweede Wereld-
oorlog en van oorlogssituaties en internationale 
vredesmissies van nadien. Het Comité Doden-
herdenking nodigt ieder uit deel te nemen aan de 
stille tocht en de herdenkingsbijeenkomst. 
Hierover volgt later meer. 

Het Comité Dodenherdenking Makkum.

Opdat wij niet vergeten 
 

Wij zullen nooit vergeten die zevende April,
Toen vuile landverraders hier moorden naar hun wil.
Een zestal jonge mannen werd rechtloos neergeveld,

Twee huizen gaan in vlammen zo heerste het Duits geweld.

En zie elf dagen later toen kwam de Canadees,
En Makkum werd beschoten, men zat in angst en vrees.
Het waren bange uren, het granaatvuur hield maar aan,

De Duitsers moesten wijken t`was met hun macht gedaan.

De tanks der Canadezen hier met gejuich begroet,
Bracht ieder uit zijn schuilplaats, elk burger kreeg weer moed.

Ons dorp had veel geleden, veel ruiten waren stuk,
Maar dat zes burgers vielen gaf nog de zwaarste druk.

Deze verzen zijn gemaakt door meester P. Pruiksma.
Adverteren op deze positie?

Neem contact op met de acquisitie
06 - 53 54 22 43



vrijdag 9 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust sjoelen
14.30 uur in het restaurant

zaterdag 10 april
Makkum – Makkumer Kroegentocht 2010 
Café Skippers, Romano, De Prins, De Zwaan, 
De Belboei

Gaast – Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur 
competitie klaverjassen

Parrega – MFC “De Gearhing” 20.00 uur 
Chr. Muziekver. Excelsior, donateurs concert

Wons – Kerkgebouw Voorjaarsconcert 20.00 uur 
cmv Hosanna o.l.v. Durk Lautenbach

zondag 11 april
Witmarsum – Koepelkerk 15.30 uur 
concert met Skandinavische muziek

dinsdag 13 april 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 14 april
Makkum – Kinderkleding verkoop MFC 
(peuterlocatie)

Allingawier – Aldfaers erf route expositie. Vanaf 
1 april a.s., het begin van het nieuwe seizoen van 
de Aldfaers erf route, zal in het Expositiekerkje 
in het Museumdorp in Allingawier een door-
lopende tentoon-stelling te zien zijn van schilderen 
van Antje van der Werf-Welbedacht, autodidactisch 
kunstenaar. Tevens geeft zij hier doorlopende 
workshops en in mei/juni zal zij er les in portret-
schilderen gaan geven. Ook zal zij zelf bezig zijn 
met het vervaardigen van ‘De Friese Ark van 
Noach’ met dieren die in Friesland voorkomen, 
op een doek van 480 x 220 cm.

Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route 
exposities. Vanaf 1 april a.s. is een geheel nieuwe 
collectie schilderijen te zien van de Armeense 
kunstenaar Gagik Manoukian. Ook zijn er werken 
te zien van Harmen Timmer en met ingang van  
1 juni a.s. is de collectie van Ykje de Jong te 
bezichtigen.

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel 
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”. 
Voor opgave/info tel. 0515-233780

Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winter-
periode geopend op woensdag en vrijdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Zie voor info www.
decirkelexmorra.nl

Pingjum – Workshop Zilvergieten, Edelsmederij 
Elske, geeft u de gelegenheid een hele dag met zilver 
te werken. De workshop is voor iedereen die een dag 
creatief bezig wil zijn en een eigen sieraad wil maken. 
Info tel. 0517-579602 www.edelsmederij-elske.nl

Kerkdiensten   
zondag 11 april    
    
Van Doniakerk  
9.30 uur ds. J. v.d. Ploeg, Sneek

R.K. kerk zaterdag 
19.00 uur pastoor van der Wal                        

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. J. Dijkstra, Buitenpost 

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur zr. T. Tholen-Haagsma     

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker, De Tsjasker 9, Witmarsum. 
tel. 0517-531281
                        
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het 
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur en 
’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende Tandartsen-
praktijk Dentwork, Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
 donderdag van 9.00 tot 9.15 uur   

Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
 tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
 Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
 www.fysiowitmarsum.nl 
 tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
 (ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

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

Uit eigen regio

Hartverwarmend waren de vele felicitaties 
en goede wensen – schriftelijk, mondeling 
of anderszins – die we kregen bij ons 
gouden huwelijks jubileum.
Heel, heel hartelijk dank daarvoor!

Makkum, Jan en Anneke Horjus

Veel te jong overleden onze buurman

Marcel Poort
Wij wensen Janet en Mike veel sterkte de 
komende tijd.
   
De buren Tichelwerk 
Fam. M. Cuperus Fam. H. de Hoop
Fam. E. Ruiter Fam. E. Hoogeveen
Fam. H. de Vries Fam. T. Adema
Mevr. E. Saalmink Fam. Fotowatikka
Fam. G. v. Malsen Fam. G. Smid
Mevr. H. Bakker Fam. S. Doedel
Fam. S. Voorzaat
 
Makkum, 3 april 2010
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Oranje Vla, 1 liter............................................nu 1.39

Almhof Chocolade Mouse, 2x70 gram.......................89 cent

Snijworst..................................per pakje 25 cent korting

Persil Megaperls, 1.215 kg...........................2e pak gratis

Milka Chocolade, 100 gram..........................................nu 0.79

Hak Groentenconserven, potje 370 gram..deze week 89 cent

Haagse Hopjes, 200 gram......................................1.65 nu 1.19

Emmer gevuld met schoonmaakmiddelen.........11.- voor 5.99

Aanbiedingen geldig van do. 8/4 t.e.m. wo. 14/4

Profiteer van 8 t/m 10 april
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Frans Tartaar
4 halen = 3 betalen 4=3
Varkensvleesvoordeel

Schouderkarbonade
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
100 gram Gebraden Runderrollade +
100 gram Boterhamworst                samen    2,50
Maaltijd van de Week

Snijbonen Stampot
400 gram 3,49
Specialiteit van de week

Makkumer Steak
4 halen = 3 betalen 4=3

Voor het goede doel
Makkum – De collecte van ZOA-Vluchtelingen is 
een succes geworden. Dankzij de enthousiaste inzet 
van 18 collectanten is in Makkum en Piaam een 
bedrag van  1040.07 opgehaald voor het werk van 
ZOA onder de vluchtelingen in Afrika en Azië. Wij 
danken u hartelijk en voelen ons gesteund in ons 
werk aan vluchtelingen in noodgebieden.

Hartweekcollecte
Makkum – Binnenkort ontvangt u via de brieven-
bus weer de bekende collectezakjes van de Nederlandse 
Hartstichting. Velen hebben al de goede gewoonte 
om deze direct te vullen en het alvast klaar te leggen 
voor de collectant. U kunt dan vooraf bepalen wat 
u wenst te geven voor onderzoek naar hart- en vaat-
ziekten. Deze keer wordt de nadruk gelegd op het 
hartfalen bij vrouwen. Op dit moment is 25-30% van 
de mensen, die in grotere hartstudies onderzocht 
worden, vrouw. Hartklachten uiten zich anders bij 
vrouwen. Vrouwen reageren op een andere manier 
op medicijnen. Tijdige opsporing en behandeling 
van risicofactoren en het goed herkennen van de 
klachten zijn van groot belang om de sterfte bij 
vrouwen te verminderen. De komende jaren wil de 
Ned. Hartstichting daarom meer aandacht geven 
aan het thema””vrouwen en hart- en vaatziekten”. 
U helpt mee door gul te geven!

Aly Wiebenga en Truus Kerpel

Paasbingo Avondrust
Makkum – Woensdag 24 maart hebben de vrijwil-
ligers van de Koffiebar, die eens per week een 
activiteit in de avonduren organiseren, een Paasbingo 
op hun programma staan. De vrijwilligers wonden het 
leuk om eens iets extra’s voor de bewoners te doen en 
zijn daarvoor bij verschillende winkels in Makkum 
langs geweest om hun medewerking te vragen...... 
en met resultaat! Er zijn leuke prijzen voor deze Bingo 
geschonken. Middels deze weg willen we daarom 
iedereen die iets geschonken heeft hiervoor hartelijk 
bedanken. De bewoners hebben een leuke avond gehad.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

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

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

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

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

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

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

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

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

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

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

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

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

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

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

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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

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

A F H A A L M E N U
voor  APRIL
 Kun Pao Kai
 Babi Pangang
 Mini Loempia's
 Witte rijst

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

Klachten over sluisbediening
Witmarsum - Bij de gemeente zijn klachten 
binnen gekomen over de bediening van de sluis 
en de bruggen. Ze staan veel te lang open en de 
dienstverlening is erg achteruit gegaan. De PvdA 
weet uit eigen ervaring hoe het gesteld is met de 
dienstverlening. Enkele weken geleden was het 
een puinhoop. De bomen van de sluis bleven 
dicht. Overal stonden auto’s. Tevens vraagt de 
PvdA waar de bijl van Makkum is. De wethou-
der geeft en toelichting op de werkwijze van de 

op afstand bedeinde bruggen en sluis. Er zijn 
vorig jaar 30% meer passages geweest. Het 
computersysteem wat de bediening begeleid, is 
nu aangepast en er moet een kortere openingstijd 
komen. Het was niet mogelijk om twee bruggen 
tegelijk te openen, iets wat vooral bij de sluis 
speelt en dat moet nu wel kunnen. Hierdoor 
wordt de tijd bekort. Van de bijl van Makkum 
weet de wethouder niets. Hij weet niet eens wat 
de bijl van Makkum is en waarvoor hij dient.

Kunstgras voor de voetbal
Witmarsum - De voetbal vereniging in Makkum 
wil op het hoofdveld graag een kunstgras tapijt. 
Hiervoor moet  538.118,00 uitgetrokken worden. 
Er is gekeken of het ook mogelijk was het oefenveld 
van kunstgras te voorzien, dat is niet mogelijk, 
omdat er een gemaal in de weg staat. De VVD is 
niet blij met dit voorstel. De winter heeft heel 
veel schade aan de wegen met zich meegebracht. 
Dit zal toch allemaal gerepareerd moeten worden. 
Het Makkumerdiep moet uitgebaggerd worden. 
Wat zal dit kosten? Om nu een dergelijk groot 

bedrag aan het kunstgras velden uit te geven, 
lijkt deze partij geen goede zaak. Zij willen wel 
extra benadrukken dat sport belangrijk is, maar 
er moeten prioriteiten gesteld worden. De PvdA 
vindt het gemekker over de financiën van de VVD 
zo langzamerhand vervelend worden. Alle andere 
partijen stemmen in met de financiering van het 
kunstgras veld te Makkum. Het komt er. Het 
oefenveld van Witmarsum zal gerenoveerd worden. 
Dit bedrag is aanzienlijk lager  84.788,00 Ook 
met deze investering is de VVD het niet eens.

Burgernet in Friesland
Witmarsum - In 2009 heeft de politie Fryslan 
alle gemeenten in Friesland voorzien van infor-
matie over Burgernet. Een collectieve invulling 
in Friesland is niet mogelijk. Iedere gemeente 
moet zelf beslissen. De invoering van Burgernet 
kan de veiligheid vergroten. Het college van 
Wûnseradiel is dan ook van mening dat het onze 
gemeente ingevoerd moet worden. Het is een 
uitgestrekt gebied en invoering van het Burgernet 
heeft een positieve invloed op de veiligheids-

beleving van de burgers en zorgt voor meer 
begrip en vertrouwen tussen burgers en over-
heid. ProWûn is van mening dat het geen nut 
heeft voor onze gemeente en niet de suggestie 
moet wekken, dat we in een onveilige gemeente 
wonen. Burgemeester Piersma is van mening dat 
de landelijke invoering er komt en waarom in 
onze gemeente dan niet. De suggestie wekken 
dat we in een onveilige gemeente wonen, onder-
schrijft hij niet

Hoog water in het IJsselmeer
Witmarsum - Vijf studenten van de Hogeschool 
van Hall Larenstein hebben voor hun studie onder-
zoek gedaan naar de bedreigingen en voordelen, 
die verhoging van het peil in het IJsselmeer voor 
Makkum zal hebben. Bij de presentatie blijkt dat 
er meer bedreigingen dan voordelen zijn. Het 
water zou tussen 2010 en 2100 verhoogd worden 
met 1,5 meter. Het IJsselmeer moet dan het zoet-
waterreservoir voor Noord Nederland en Noord 
Holland worden. Door de klimaatverandering zou 
dit wel eens nodig kunnen zijn. Voor de buiten-
dijkse bedrijven en recreatie ondernemers zal dit 
betekenen dat iedereen natte voeten krijgt. De 
steigers in de havens zijn te laag en de recreatie-
woningen zouden verdwijnen. Alles komt onder 
water te staan. De dijk die nu voor het dorp ligt 
moet hoger. De Makkumer waarden komen ook 
onder water. Het Fryske Gea ziet toch mogelijk-
heden om de natuurwaarden te behouden. Het 

zou dan een kwelder gebied kunnen worden. 
Marina Makkum heeft 600 ligplaatsen en de 
Holle Poarte heeft 630 vaste staanplaatsen. Het 
villapark heeft ook een groot aantal huizen en als 
je alle werkgelegenheid optelt die de bedrijven en 
recreatieondernemers hebben is dat veel. Dit alles 
zou in de toekomst verplaatst moeten worden of 
verdwijnt. Dit heeft een grote betekenis voor 
Makkum en omgeving. Van de aanwezigen bij de 
presentatie door de heren werden ideeën gevraagd. 
Die kwamen er. Ook werd gesproken over het 
onder water zetten van de Makkumer, Workumer 
en Parregaster meren. Dit is een oud plan. De 
studenten kregen genoeg nieuwe ideeën en gaan 
deze nu verder uitwerken. Als het ooit zover mocht 
komen is het belangrijk dat er goede voorstellen 
naar Den Haag gaan en men er over nagedacht heeft. 
Natuurlijk kan het nog heel lang duren. Niets doen 
en denken het zal wel los lopen is geen optie.
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BAS ZIJPBAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandelaardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

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

Grote kiwi’s                
5 stuks voor maar ....................   1.25

Heerlijke Elstar appels           
1 kilo voor maar .......................   0.75

Hollandse Komkommers  
1 voor maar .............................   0.40

Adverteer in de Makkumer Belboei

1e kievitseieren Vogelwacht Makkum

vanaf links: Koop Groen, Tiemen van Enkhuizen, Gerard Brunia en Henk de Hoop.

Makkum - Afgelopen vrijdagavond 26 maart 
kregen alle geregistreerde aaisykers een SMS met 
daar in de tekst: ‘quotum bereikt’. Het afgesproken 
aantal van ruim 5.900 kievitseieren is hiermee 
opgezocht en hiermee is het aaisykersseizoen 
gesloten. Een korte maar mooie periode van ander-
halve week konden de aaisykers rondom Makkum 
het veld in om de kievitseieren te zoeken. Het eerste 
Friese ei werd dinsdag 16 maart gevonden. Het 
eerste ei van de wacht werd 2 dagen later gevonden 
in de Jonkers. Nu het aaisykersseizoen is afgelopen 
start de nazorg. Tijdens de nazorg worden talloze 
nesten beschermd door het plaatsen van markering 
of nestbeschermers tegen in geschaard vee. Naast 
de Kievit zijn de Grutto, die in de eerste week 
van april begint met de ei-leg, en de Tureluur, 
Scholekster, Graspieper en Veldleeuwerik te 
beschermen soorten. 

Omdat het vinden van het 1e ei voor iedere aai-
siker bijzonder is heeft de Vogelwacht Makkum 
al sinds begin jaren ’60 wisselbekers als prijs voor 
de vinder van het eerste ei. Dit kan in 3 categorieën: 
Oudste klasse, middelste klasse en de jongste klasse. 
Daarnaast is er de dr. Bogtstrabeker voor het raden 
van het juiste tijdstip en datum van het 1e ei.

Dit jaar waren de volgende leden 
de gelukkige winnaars:
Oudste klasse: 
Koop Groen, 
18 maart 2010 om 17.30 uur Manege Cornwerd 

Middelste klasse: 
Gerard Brunia,
19 maart 2010 om 10.05 uur Exmorrazijl
Jongste klasse: 
Timen van Enkhuizen en Tiede Bootsma, 
22 maart 2010 om 17.40 uur Engwier
Dr. Bogtstra Beker; 
H. de Hoop,
18 maart 2010 om 17.00 uur Makkum

Koop Groen was dit jaar de eerste en vond het ei 
nabij de manege. Gerard Brunia was een dag 
later en vond het ei tussen Exmorra en Schraard. 
De vrienden Timen en Tiede vonden maandag 
22 maart een ei op Engwier. Henk de Hoop 
gokte de juiste datum en de juiste tijd en wint 
hiermee de dr. Bogtstra beker. Vooral voor de 
jongste klasse komt steeds meer animo. Zie ook 
het artikel over de jeugdzoekdag te Allingawier 
op zaterdagmiddag 10 april. Dit is een goed 
teken voor de toekomst!

Omdat bij Vogelwacht Makkum vooral de oudste 
klasse goed voorzien is zijn alle nieuwe jeugdleden 
meer dan welkom. Ben je geïnteresseerd in de 
wereld van de weidevogel en de bescherming 
hiervan spreek dan een nazorger aan en vraag of 
je een keer mee mag om te zien hoe de kievit, 
grutto tureluur en nog vele andere vogels broeden. 
Of wordt lid van onze jeugdafdeling! Dat kan 
via Harmen de Boer, harmendeboer@hetnet.nl, 
tel. 06 5106 7170.

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 7 april 2010

Nico Morien v.o.f.
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www.nicomorien.nl
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BIJ ONS TOTAAL
AUTO ONDERHOUD

Johann Sebastian Bach 
‘What dreams may come’
Leeuwarden - Het Huygens Vocaal Ensemble brengt 
op 17 april in de Jacobijnerkerk een nieuw muziek-
programma met als titel ‘What dreams may come’. 
Centraal in dit programma staat het meesterwerk 
Jesu Meine Freude van Johann Sebastian Bach. 
Naast dit schitterende motet zal het koor twee werken 
uitvoeren van de Amerikaanse componist Eric 
Whitacre. Het programma opent met een instru-
mentale fuga van Bach die overloopt in het koor-
werk Lux Aurumque van Whitacre. Na de Aria uit 
de Goldbergvariaties van JS Bach zal het koorwerk 
Sleep van Whitacre klinken. Het centrale thema in 
dit programma is licht. Lux Aurumque gaat over  
het warme licht dat de nieuwgeborene omarmt. Het 
licht van Jesu meine Freude is de schoonheid die Bach 
ziet over de dood heen. Tot slot ‘Sleep’ waarin het 
licht een metafoor is voor een nieuwe toekomst: 
‘Dan zal ik mij overgeven aan de slaap, waar wolken 
van dromen mij een nieuwe toekomst laten zien.’ 
Zo laten we de donkere dagen achter ons en keren 
terug naar het licht. What dreams may come? Verder 
zijn in deze concerten werken te horen van dirigent 
Tijssen en van Cassado. Van Tijssen wordt Inventio 
uitgevoerd, een werk voor dubbel-koor en instrumenten. 
Voor dit werk is Tijssen uitgegaan van Bach’s Inventio 
no. 1. Bach’s melodieën zijn in dit werk gecomprimeerd 
tot clusters (klankvelden). Deze klankvelden zullen 
in een duet van twee uit elkaar geplaatste koren tot 
leven komen als een spel van ruimte en tijd. Celliste 
Ilsje Merk zal als intermezzo de suite voor cello 
solo van Gaspard Cassado uitvoeren. In deze suite 
verbindt Cassado traditionele thematiek met heden-
daagse virtuositeit. Met dit programma treedt het 
Huygens Vocaal Ensemble opnieuw naar voren als 
ambassadeur voordeheden-daagse muziek en heden-
daagse voordracht, nu met Bach als drijvende kracht. 
De virtuositeivande oude meester wordt geplaatst tegen-
over de meer contemplatieve muziek uit het heden.

Lok wat jouste op 
de planken in Exmorra
Exmorra - Op zaterdag 17 april om 20.00 uur 
treedt op in dorpshuis it Honk te Exmorra de toneel-
groep Frija met het toneelstuk ‘Lok wat jouste’. 
Het stuk laat zien hoe er op een denkbeeldig Fries 
dorp al dan niet door diverse partijen wordt samen-
gewerkt. De lichtvoetige tekst is geschreven door 
de eerdere toneeladviseur Johannes Spyksma, 
die de voorstelling ook regisseert. Het toneelstuk 
wordt opgevoerd door ervaren amateurs Dit stuk 
voor en over Friezen wordt door Spyksma als 
volgt ingeleid: ‘As Tsjalling en Janke foar it earst 
yn har libben op in lyts doarp in kafee begjinne, 
rekkenje se der op dat har herberch in húske fan 
hâldoan wurdt. Foar buorfrou Hindrikje is dat ek 
sa, mar krijt de regisseur fan it doarpstoaniel it 
net oars yn ‘t hier! En wêrom ha kastlein en 
kastleinske der net oan tocht dat se konkurrinsje 
krije kinne? En dan dy projektûntwikkelder mei 
syn snoade ideeën? Besykje de bewenners der 
mei mekoar wat fan te meitsjen of sitte se mekoar 
yn ‘e wei? ‘Lok wat jouste’ hat in lichte toan; it 
is dus net in dreech stik.’

Voor reserveringen: tel. 0515 573240 of per 
email info@ithonk.nl  zaal open vanaf 19.30 uur
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Voorverkoop in 
waterpark "Mounewetter"
Witmarsum - Waterpark "Mounewetter" opent 
zaterdag l mei om 10.30 uur haar deuren. 
Personeel en vrijwilligers hebben weer hard 
gewerkt om u een lange en sportieve zomer te 
bezorgen. Een nieuwe attractie is de familie 
multislide-glijbaan van 3 keer 15 meter. Deze 
aanschaf garandeert nog meer waterpret voor 
jong en oud.

Maar eerst volgt de voorverkoop, deze is van 12 
t.e.m. 23 april vanaf 8.30 uur tot 16.00 uur en op 
zaterdag 17 april van 9.30 uur tot 11.30 uur. Als 
u bij de kassa komt kunt u het abonnementsgeld 
betalen en krijgt u direct het nieuwe abonne-
mentspasje van 2010. Vergeet niet uw abonnement 
van vorig jaar mee te nemen, dit wordt nl. door ons 
opgewaardeerd en neem een pasfoto mee. Lever 
ook het opgave-formulier in, heeft u geen boekje 
of opgave-formulier gekregen, dan kunt u dit bij 
de kassa krijgen. Wacht niet tot de laatste dag. Ook 
worden de leskaarten meteen verstrekt. Kom snel 
langs, anders kunnen de zwemlesgroepen vol zijn. 

Nadere informatie kunt u krijgen door even te 
bellen met tel.nr. 0517-531704 ofte kijken op 
onze site: www.zwembadmounewetter.com.

'Maitiidsfeest met zangeres 
Reina in MFC Kimswerd
Kimswerd - Op zaterdag 17 april a.s. treedt de 
bekende zangeres Reina op in het Mutli Functioneel 
Centrum ‘Pier’s Stee’in Kimswerd. De dagen worden 
langer, de temperatuur stijgt, het gras wordt groener, 
in Kimswerd is er het ‘Maitiidsfeest’ en draagt Reina 
haar steentje bij aan een gezellige avond voor jong 
en oud. Haar repertoire is heel breed; van disco tot 
'goud van oud' en Nederlandstalig, voor ieder wat 
wils! Het Maitiidsfeest begint om 21.00 uur.

Reina vindt, net zoals vele anderen, het zingen al 
vanaf jongs af aan het prachtig. Op haar 10e stond ze 
op het podium met een bandje met haar favoriet, 
genaamd "Wilma". Na een hoofdrol in een musical, 
is Reina op zang- en gitaarles gegaan.  Toen Reina 
zeventien jaar oud was, kwam ze als zangeres en 
gitarist bij het Suzan Trio. Van popzangeres ging ze 
naar een dans- en stemmingsorkest. Met dit trio 
heeft ze één LP en drie singles opgenomen. Na vijf 
jaar kwam ze in Limburg bij het daar zeer populaire 
Trio Kwatsch. In diezelfde tijd deed ze mee aan de 
allereerste Soundmixshow van Henny Huisman als 
Annie Schilder. Vervolgens heeft Reina in verschil-
lende bands gezongen en gespeeld, zoals Starlight, 
Sound Express en ook nog een blauwe maandag bij 
The Chairwinders. Via Tonnie de Haan, van Suzan 
Trio kwam Reina in contact met de zanger John 
Garden: 't Garden Duo was geboren. De knallende 
single was aldaar 'Jaargetijden'. Later is ze als solo-
zangeres verder gegaan en volgde 'Marjano'. Via de 
Stille Genieter kwam Rommy op haar pad en hebben 
ze samen de single "Dromen kan niemand verbieden" 
uitgebracht. Anderhalf jaar later kwam eindelijk de 
eerste solo cd van Reina uit door de Stille Genieter. 
Vervolgens heeft ze singles opgenomen zoals 'De 
Fijnste Kus' en 'Daddy Daddy' en met Joepie 'Als je 
ooit verdrietig bent'. Afgelopen week is een single 
uitgekomen met Martin.
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106e Ledenvergadering 
Begrafenisvereniging Makkum
het wachten is op een aula

Makkum – De 106e ledenvergadering  van de 
begrafenisverenging Makkum is gehouden in k.c. 
“Het Anker”. In het algemeen bestaat er maar 
weinig interesse voor dergelijke verenigingen. In 
tegenstelling tot voorgaande jaren toonden nu 
zes leden hun belangstelling.

In 2009 zijn er door de bode Bonnie Kooistra-
Hoekstra 23 begrafenissen uitgevoerd, waarvan 
driemaal een crematie. Er volgde een vrij lange 
en brede discussie over het onderwerp aula. 
Aanvankelijk zal deze komen in het MFC 
Maggenheim, doch het laatste is al in gebruik en 
een aula laat op zich wachten. Voorzitter Andries 
Quarré gaf tekst en uitleg over de stand van 
zaken betreffende de opbaarruimten bij het 
MFC. Over het algemeen begrijpt men niet dat in 
het dorp als Makkum geen ruimte en plaats is 
voor een aula of andere ruimte waarin overleden 
opgebaard kunnen worden. Dit is vaak ook niet 
uit te leggen. Er wordt nog steeds, zij het met 
enorme vertraging, gewerkt aan het realiseren 
van een dergelijke ruimte naast het MFC. Een 
medewerker van  deze stichting heeft te kennen 
gegeven zich hiervoor in te zetten maar deze kan 
ook geen ijzer met handen breken. Momenteel 
maakt men gebruik van de kerk van de 
Doopsgezinde gemeente, maar die is ook niet 
permanent beschikbaar. Voorgesteld werd om op 
de volgende ledenvergadering iemand van 
beheer begraafplaats en/of kerkrentmeesters uit 
te nodigen. Wellicht kunnen deze op bepaalde 
vragen rechtstreeks een antwoord geven. 

Bestuurslid Ieke Werkhoven was periodiek af-
tredend, maar stelde zich herkiesbaar voor de 
nieuwe periode van vijf jaar. Aukje Bootsma-de 
Groot beëindigde na acht jaar haar functie van 
ledenadministratie/penningmeester/boekhouder. 
Zij heeft dit altijd heel accuraat en met grote 
interesse gedaan. Er is geruime tijd naarstig 
gezocht naar een opvolger voor deze functie en 
is gelukkig weer gevonden in de persoon van 
mevrouw Truus Rienstra-Krist. Aan het slot van 
de vergadering sprak de voorzitter een woord 
van dank uit voor het werk dat Aukje voor de 
vereniging heeft gedaan. Dit werd bekrachtig 
met een fraai boeket bloemen en een cadeaubon. 
Aukje gaf in haar wederwoord te kennen dat zij 
dit werk altijd met plezier gedaan heeft.

Donateurs concert 
in de Gearhing
Parrega – Op zaterdag 10 april om 20.00 uur 
houdt Chr. Muziekvereniging Excelsior haar 
jaarlijkse donateurs concert. Het thema van het 
concert is Kleur. Onder leiding van dirigente 
Willy Krol wordt het thema muzikaal uitgebeeld 
en ook de zaal zal op een creatieve wijze 
gekleurd worden. Het jeugdorkest zal van zich 
laten horen en verder wordt er medewerking 
verleend door de Color Guards Hollandia uit 
Bolsward. In de pauze wordt een verloting 
gehouden. Iedereen is van harte uitgenodigd in 
de Gearhing te Parrega.

De Makkumer Belboei

verschijnt ook hier....



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 7 april 2010

www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221

 A
ls

 h
et

 n
et

 e
ve

n 
an

ders moet

Laminaat op de vloer?
Kom dan rap naar Feddie de Boer

Al sinds 1885 
specialist 

in woninginrichting

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474 Holle Poarte moet Strand Makkum worden

Makkum - Een dorp wat grotendeels van de 
recreatie leeft, moet goed opletten dat het bij de 
tijd blijft. De vereniging van Bedrijven, de 
ondernemersvereniging en Plaatselijk Belang 
hebben het Hoofdbedrijfsschap Detailhandel 
(HBD) gevraagd eens een blik op Makkum en 
omgeving te werpen. De uitslag hiervan werd 
afgelopen week gepresenteerd. De “kansenkaart 
Makkum” laat zien wat er verbeterd kan worden. 

De mensen die Makkum bezoeken moeten via 
de Workumerdijk Makkum binnen geloodst 
worden. Ze kunnen parkeren bij de Bargekop en 
lopen dan via de sluis Makkum binnen. Deze 
aanblik van Makkum is vele malen mooier, dan via 
de woonwijken. De groeikansen van Makkum zijn 
groot. Men moet dan wel alle unieke kwaliteiten 
beter uitbuiten. Het strand is uniek voor Friesland. 
Denk eens na over het plaatsten van strandstoelen, 
zoals aan de waddenkust op de Duitse eilanden 
heel gebruikelijk is. Accepteer dat er een afstand 
tussen het strand en het dorp is. De oude dorps-
kern heeft bijzonder fraaie panden en dit kan beter 
gepromoot worden. Doe iets met het aardewerk. 

Wat te denken van uithangborden bij winkeliers, 
die gemaakt zijn van aardewerk. Dit in plaats 
van de verlichte bakken, die er nu vaak hangen. 
De aankleding van het dorp kan beter. De straat-
lantaarns hebben een vreselijke kleur en passen 
niet bij de uitstraling van de oude panden. In de 
straten zijn soms vijf verschillende steensoorten 
aangebracht. Dit geeft een rommelige indruk. 
Het straatmeubilair is ook niet van deze tijd en kan 
beter. Doe er iets mee. Een schoon dorp geeft 
een goede sfeer. Dit is iets waar iedere ondernemer 
zelf wat aan kan doen. Zorg er voor dat in rondom 
het bedrijf alles netjes is. Dit waren enkele van de 
ideeën die adviseur Olaf Busch van het HBD aan 
de aanwezigen meegaf. Met kleine verbeteringen 
kunnen grote resultaten behaald worden. 

Na afloop van de informatie van Olaf Busch 
konden mensen uit Makkum zich melden voor 
werkgroepen die de aanbevelingen eens nader 
moeten bekijken en misschien komen daar een-
voudige oplossingen uit voort, waar niemand nog 
aan gedacht heeft, die zeker voor Makkum en 
Strand Makkum positief uit kunnen vallen.

Sint Martinus school viert traditioneel carnaval 
als start vastenactie

Makkum - Na de viering van carnaval op 16 
februari is traditioneel vanuit de rooms katholieke 
kerk de vastenperiode van start gegaan. In deze 
veertig dagen sparen de kinderen voor Malawi 
een Midden Afrikaans land. Door middel van 
vastendoosjes (spaardoosjes) wordt er gespaard om 
voor bewoners van Noord-Malawi zaden te kopen.
Kinderen hebben geld gespaard door zelf iets te 
betekenen (heitje voor karweitje) en dit dan weg 
te geven. Tijdens deze periode is er op school veel 
aandacht besteed aan hoe het leven in Malawi 
eruit ziet. Er is laten zien dat de droogte heeft 
gezorgd voor een misoogst en dat de moeder van 
Tidange, een meisje van 12 jaar, leert om pro-
ducten te verbouwen die beter tegen de droogte 
kunnen. In alle groepen is op ieders eigen niveau 
aandacht voor het project. In de jongste groep is 

er een Afrikaanse hut gemaakt, een hut met rieten 
vloerkleden en weinig speelgoed. In de school is 
er een Afrikaanse tafel ingericht met typisch 
Afrikaanse spullen. Ook zijn er een liedjes inge-
studeerd die de kinderen op Witte Donderdag 
gezongen hebben tijdens de viering in de rooms 
katholieke kerk. Dan zal de vastenperiode afge-
sloten worden en zullen de kinderen hun offers 
(vastendoosjes) geven. 

Het bedrag dat is opgehaald in deze periode is … 
Hiermee helpen wij de kinderen in Malawi een klein 
handje voor hun betere toekomst. De woorden uit 
het lied zijn: ”Mensen van morgen zingen en zorgen, 
lachen en spelen, dansen en delen. Mensen van 
morgen die krijg je niet klein. Ook jij kunt een 
mens van morgen zijn.” 

(eigen foto)(eigen foto)
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Koepelconcert
Witmarsum – Zondagmiddag 11 april vanaf 
vier uur is er in de Koepelkerk een programma 
met Scandinavische muziek. De Sneker Cantorij 
onder leiding van Bob Pruiksma, fagottist Dirk 
Meijer en organist Frits Haaze voeren werken uit 
van Edvard Grieg, Waldemar Ahlen, Niels la 
Cour en Egil Hovland. Bijzonder interessant is 
de uitvoering van het Agnus Dei van Hovland 
voor de zeer ongebruikelijke combinatie van 
gemengd koor en fagot. Op verzoek van het koor 
maakte dichter Atze Bosch van de teksten bij de 
muziek van Niels la Cour en de tekst van de 
Zweedse Sommarpsalm van Ahlen prachtige 
herdichtingen in het Fries. Ter afwisseling van 
de koormuziek speelt Frits Haaze orgelmuziek 
van Egil Hovland.

Landbouw van alle 
kanten bekeken in 
HIP-en Zuidwest Fryslân
Het thema Landbouw staat centraal in de tentoon-
stellingen die van half maart tot en met half juni 
te bekijken zijn in de Historische Informatie 
Punten in de bibliotheken van Bolsward, IJlst, 
Makkum, Sneek en Wommels. In Balk en Workum 
is het thema Tweede Wereldoorlog en Bevrijding. 

Boeren met 1 PK 
plus filmmiddag en –avond in Makkum
In het Historisch Informatie Punt in de biblio-
theek van Makkum heet de tentoonstelling in het 
Historisch Informatie Punt Boeren met 1 PK. 
Dat heeft betrekking op het boeren met slechts 
één paardenkracht en dan natuurlijk een echte. 
Op vrijdag 16 april is er daarom in de bibliotheek 
een filmmiddag en -avond waarop twee films 
worden vertoond over de bekende boer Hessel 
Bouma uit Skuzum. Bouma runde zijn bedrijf op 
traditionele wijze. Totdat hij in 2004 de boerderij  
overdeed aan zijn dochter, bleef hij bijvoorbeeld 
gebruik maken van paard en wagen. Daarnaast 
was hij een van de veehouders die zijn koeien 
niet wilde oormerken. Tevens staat hij bekend 
als een vurig pleitbezorger voor een natuurlijke 
manier van boeren. De voorstellingen beginnen 
om 16.00 en 19.00 uur. De twee films die zowel 
’s middags als ’s avonds worden gedraaid, zijn: 
‘De natuurboer’, een documentaire over Hessel 
Bouma uit 1980, gemaakt door Henri Spruyt. 
Daarnaast Hessel Bouma in ‘De Stoel’, een uit-
zending van het NCRV programma van Rik Felder-
hof, die op 13 januari 2001 werd uitgezonden. 

Luchtfoto’s uit archief Ald Makkum
Op de tentoonstelling in het HIP zijn luchtfoto’s 
van boerderijen te zien. Die foto’s komen uit het 
archief van de Stichting Ald Makkum. Daarnaast 
zijn er allerlei voorwerpen te zien die de moderne 
boer niet meer gebruikt. De tentoonstelling is te 
zien vanaf 6 april.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Wat is een reünie zonder reünisten?

Makkum - Wanneer ga je naar een reünie? Is dit 
wel voor mij bedoeld? Dit zijn vaak de vragen 
die boven komen bij het horen van een reünie. 
De Koninginnevereniging Makkum en de geza-
menlijk buurten organiseren traditiegetrouw elke 
vijf jaar een reünie en wij hopen dat u er deze 
keer ook bij wilt zijn. De voorgaande reünies 
stonden speciaal in het teken 1940-1945; deze 
keer willen we dit aanvullen voor iedereen die in 
Makkum heeft gewoond of nog woont. Vanaf 
13.30 uur is de ontvangst om een middagje bij te 
praten en herinneringen op te halen. Misschien 
ook een mooie gelegenheid om oud klasgenoten 
te zien of oud clubgenoten? We hebben de kosten zo 
laag mogelijk gehouden. Voor  17.50 per persoon 
krijgt u 3 consumpties en een uitgebreide brood-
maaltijd met soep, een kroket en melk of karnemelk. 
Het feestpaviljoen staat aan de Lieuwkemastraat 
tegenover de Jumbo supermarkt en na afloop is er 

gelegenheid om de dodenherdenking bij te wonen. 

St. Ald Makkum is die middag ook aanwezig om 
diverse foto’s van Makkum te laten zien en er iets 
bij te vertellen. Heeft u nog foto’s die betrekking 
hebben op Koninginnedagen of andere festiviteiten 
in Makkum? Neem u deze a.u.b. mee of lever ze 
in bij St. Ald Makkum in het Waaggebouw; zij 
kunnen de foto’s dan scannen en toevoegen aan 
het archief over Makkum. St. Ald Makkum is 
geopend op vrijdagmiddagen en –avonden en 
zaterdagsmiddags .

Opgave is mogelijk tot 23 april 2010 bij:
T. Groeneveld-Binnema, telefoon 0515-232607 
of via www. koninginnevereniging.nl. Mensen 
die in Makkum wonen en slecht ter been zijn, 
kunnen worden gehaald en gebracht. Hoort zegt 
het voort! Hoe meer reünisten hoe leuker.

Beachvolleybal Makkum
Makkum - Voor de 16e keer wordt alweer het 
Beachvolleybaltoernooi georganiseerd op Koning-
innedag in Makkum. Na het spelen van het 
Wilhelmus door muziekkorps Halleluja en de 
drumband start het sportieve spektakel om 10.00 

uur op het Plein in Makkum. Teams spelen 2 tegen 
2 of 4 tegen 4 in verschillende klassen en rondom 
het speelveld is het gezellig vertoeven op de terrasjes. 
Opgave kan tot 22 april via www.koninginne-
vereniging.nl. Geef je snel op want vol = vol!

Groot ontbijt op 5 mei
Makkum - 2010 is een bijzonder jaar waarin we 
65 jaar vrijheid mogen herdenken en vieren. Het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft hiervoor het 
jaarthema gekozen: ‘Vrijheid wereldwijd; wat is 
daar voor nodig?” Wij willen deze dag daarom 
beginnen met een groot gezamenlijk ontbijt in de 
feesttent. Dit is ook vrijheid; met elkaar én van 
jong tot oud de dag met z’n allen beginnen aan 
een feestelijke ontbijttafel. Tijdens het ontbijt is 
er voor de kinderen een speciale Bevrijdingsdag 
kleurplaat in te kleuren. Neem daarom je eigen 
kleurpotloden of viltstiften mee. Op het podium 
wordt de vrijheid door een aantal mensen op 
ieders eigen manier geschilderd. Na afloop van het 
ontbijt komt de drumband de kinderen ophalen 

bij het feestpaviljoen om met een zelfgemaakte 
vrijheidscreatie van maandag 3 mei een rond-
gang door Makkum te doen. Kortom: een geva-
rieerde start van Bevrijdingsdag 2010 met voor 
elk wat wils.

De inleg voor het ontbijt is  3, = per persoon en 
kinderen t.e.m. 12 jaar  2,=. Opgave voor het 
ontbijt is mogelijk tot 30 april via www. konin-
ginnevereniging.nl of door een briefje in de bus 
te doen op Turfmarkt 85 in Makkum. Vermeld uw 
naam, adres en aantal personen en aantal kinderen. 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en 
verzoeken we u het geld vooraf te betalen. 
Ontbijt u met ons mee op 5 mei?

Schilderij in vrijheid
Makkum - “Vrijheid wereldwijd; wat is daar 
voor nodig?”. Waar denkt u aan bij dit thema en/
of hoe zou u dit kunnen schilderen? Wij zijn op 
zoek naar tien schilders of schilderessen in spé 
of met ervaring. Tijdens het ontbijt op 5 mei kunt 
u in drie uur tijd (van 8.00 tot 11.00 uur) een 
speciaal en uniek vrijheidschilderij maken. Na 
afloop van het ontbijt worden de schilderijen 
getoond aan de aanwezigen en kunt u een uitleg 
geven waarom u koos voor dit ontwerp. 

Heeft u altijd al eens willen schilderen maar weet 
u niet hoe u moet beginnen? Op woensdag 21 april 
geeft Jacqueline Poel – Reijns van ‘Tierlantijntje’ 
advies over het maken van een schilderij. U kunt 
dan ook kiezen uit verschillende soorten maten 
doeken om thuis alvast een ontwerp maken. 
Verf, penselen, paletten en ezels zijn op 5 mei 
aanwezig. Inclusief de informatie-avond en de 
materialen zijn de totale kosten voor een schilderij 
 10,=. Geef u snel op bij Wiepie Terpstra, tele-
foon 0515-232147 want vol=vol.

Maak je eigen 
vrijheidsbord
Makkum - Ook dit jaar kunnen de kinderen uit 
Makkum en omstreken hun creativiteit laten zien. 
Om in de sfeer van Makkum en de aardewerk-
fabriek te blijven, gaan we dit jaar zelf een Makkumer 
bord maken; of wel een vrijheidsbord. Het is een 
kartonnen bord waarop we gaan tekenen met vilt-
stift. Het is dit jaar 65 jaar geleden dat Nederland 
werd bevrijd en daarom is het landelijke thema 
voor dit jaar: “ Vrijheid wereldwijd,  wat is daar 
voor nodig”. Denk er alvast maar eens over na 
wat er op jouw bord moet komen te staan. Je 
kunt misschien ook zelf viltstiften meenemen. In 
het bord maken we twee gaten en daar komt een 
touwtje doorheen. 

Het is de bedoeling dat de borden in de tent 
opgehangen worden zodat iedereen ze kan zien. 
Je krijgt het bord dus op 3 mei nog niet mee naar 
huis. Want…..op woensdag 5 mei, na het ontbijt 
in de tent, komt de drumband en dan gaan alle 
kinderen met hun borden achter de muziek aan 
door Makkum. Hierna mag je het bord mee naar 
huis nemen. Heel veel plezier met het bedenken 
en tekenen. Dus alle kinderen t/m 12 jaar: kom  
3 mei om 12.00 uur naar het feestpaviljoen en 
maak je eigen Vrijheidsbord. Je hoeft je niet op 
te geven en de toegang is gratis.



pag. 12 MAKKUMER BELBOEI - 7 april 2010

Witmarsumer judoka's 
succesvol in Kollum

 

Kollum - Afgelopen zaterdag was er in Kollum 
het jaarlijks toernooi voor judoka's van zes jaar en 
ouder. Hier waren zes judoka's van Judo Witmarsum 
aanwezig en wederom niet zonder succes.

Ardi Bashotaj uit Witmarsum(9 jaar, - 60 kg) 
was heel aanvallend bezig. De tegenstanders waren 
een kop groter, Ardi laat zich hierdoor niet van 
de wijs brengen. Ardi was tijdens zijn partijen heel 
fel en gedreven bezig. Helaas wist Ardi tijdens 
zijn partijen niet tot scoren te komen. Er kwamen 
geen tegenakties die ervoor konden zorgen dat 
hij een tegenscore zou krijgen. Door het goede 
aanvallen wist Ardi twee partijen op scheids-
rechters beslissing in winst om te zetten. De derde 
partij ging tegen een judoka met veel meer erva-
ring, Ardi zelf judoöt zelf een half jaar. Ook hier 
begon Ardi goed aanvallen. Helaas kon hij een 
tegenaanval niet counteren en verloor zijn partij. 
Voor Ardi was er een welverdiende tweede prijs. 

Eva van der Kooij uit Makkum (7 jaar, - 27 kg) 
begon haar toernooi met een verlies partij. Eva 
liet vervolgens zien dat ze uit het juiste judohout 
is gesneden. Ze wist vervolgens drie partijen met 
ippon (volpunt) in winst om te zetten. Eén partij 
werd met een waza-ari (7 punten) te winnen. Ook 
Eva nam een tweede prijs mee naar huis.

Róchelle Lindeman uit Makkum (8 jaar, - 40 kg) 
liet goed aanvallend judo zien. Hierdoor wist 
Róchelle twee partijen in volle winst te pakken. 
De derde partij ging enorm dubieus verloren. 
Een beginnende scheidsrechter waardeerde tech-
nieken van Róchelle niet, tijdens een houdgreep 
werd er matté (stopteken) gegeven. De partij 
ging met een yuko (5 punten) onterecht verloren. 
Róchelle haar vierde en laatste partij ging verloren 
met een volpunt. Wel nam deze jonge maar zeer 
gemotiveerde judoka een derde prijs mee naar huis.

(eigen foto)(eigen foto)

Adverteer 
in de 

Makkumer 
Belboei
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Kornwerderzand - Tijdens het weekend van 10 
& 11 april a.s. opent het Kazemattenmuseum van 
10 tot 5, haar poorten voor het museumseizoen 
2010. Zoals gebruikelijk, heeft het museum ook 
dit jaar weer een aantal bijzondere attracties, 
tijdens dit museumweekend naast de inmiddels 
weer uitgebreide bestaande collectie. Zo wordt 
er weer een volledig W.O. II militair kampement 
opgeslagen door de groep “Bussum Bridgehead”, 
met een commandotent, een keukentent, een com-
municatietent, hospitaaltent etc., terwijl er zo’n 
10 authentieke militaire voertuigen uit de Tweede 
Wereldoorlog beschikbaar zijn voor een ritje als 
passagier. Op beide dagen zal er twee maal een 
demonstratie-aanval worden uitgevoerd op 1 van 
de objecten en zal er als spectaculair hoogtepunt, 
een aantal schoten worden gelost met het beroemde 
kanon: de vijfentwintigponder! De door de Konin-
klijke Marine opgelegde mijnenveger, de Hr. Ms. 
Sittard”, bemand door de Harlinger Zeekadetten, 
ligt in de kolk ter bezichtiging, terwijl met de 

rondvaartboot, “De Nieuwe Diep” van die zelfde 
Marine, rondvaarten van een half uur op het IJssel-
meer gemaakt kunnen worden om de vesting-
werken vanaf de zeezijde te kunnen bekijken. 
Het befaamde doedelzakorkest de “Graham 
Lowlanders” uit Leeuwarden zal op beide dagen 
een aantal optredens verzorgen. Voor de jeugd is 
er het spannende spel “Geheim Agent” en voor 
iedereen: de palingroker uit Parrega, die ter plekke 
de lekkerste vissoorten rookt. 

Het thema van dit jaar is: “Laat je verleiden door 
een museumstuk!” en dat wordt nu wel heel 
gemakkelijk gemaakt, omdat de toegang voor 
iedereen geheel gratis is. Vanaf het Museum-
weekend is het Kazemattenmuseum weer voor 
het publiek geopend op woensdag en zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur en gedurende de maanden 
juli en augustus ook op zondagen van 13.00 tot 
17.00 uur. Voor groepen kan te allen tijde een 
afspraak worden gemaakt.

Kazemattenmuseum Kornwerderzand 
klaar voor 29e Nationaal Museumweekend

Lotte Nefkens 
met Jara-Ytske F kampioen 
M-dressuur Friezen
 
Cornwerd -Zaterdag 20 maart trok Jacob van 
der Heide met Amourette naar Gersloot om aan 
de start te komen in de L2-dressuur, 188 punten 
en een 3e prijs. Een dag later kwam deze combi-
natie aan de start in Hippolytushoef om 2 proeven 
te rijden, eerste proef: 200 punten en de tweede 
proef: 197 punten, beide goed voor een 1 prijs, er 
konden dus 5 winstpunten toegevoegd worden.
 
Zaterdag 27 maart werd de laatste van de 3 
wedstrijden van de Friezen Competie in Koudum
verreden. Hierbij kwamen Cobie Bruinsma met 
Rimke van de Albrinkhoeve en Pauline Wielsma 
met Mindert van de Terpen en Hiskelien van 
Blessum aan de start in de klasse L2-dressuur. 
Voor Cobie 2x een score van 181 en een 2e prijs, 
dat Pauline en Mindert nog steeds goede vorm 
hebben bewijst de score voor de eerste proef: 
193 punten en voor de tweede proef: 203(!) punten, 
beide goed voor een 1 prijs en 3 winstpunten. 
Deze combinatie heeft in zeer korte tijd alle punten 
verzameld om uit te mogen komen in de klasse 
M-dressuur.

In de klasse M-dressuur kwam Lotte Nefkens 
met Jara-Ytkse F aan de start, zeker niet voor niets 
want deze combinatie werd met een score van 
185 punten voor de eerste proef en 182 punten 
voor de tweede proef, 2x 1e prijs, uitgeroepen tot 
Kampioen klasse M en als extra prijs ontving 
deze combinatie een mooie deken.

PSV de Halsbânruters
Pingjum - Annemarie Wietsma had een topdag 
met Schelte-Evert K in Zwaagwesteinde waar zij 
uit kwam in de klasse L2. In de 1e proef was de 
score 195 punten en in de 2e proef ook de 2e 
prijs met de superscore van 204 punten. Samen 4 
winstpunten, hiermee heeft Annemarie haar pun-
ten behaald in de klasse L2 en mag nu uit komen 
in de klasse M1.

Louise Nieuwenhuis met Sieuwke fan Lutke 
Peinjum ging Zaterdag 27 maart naar de 
Friezewedstrijd in Koudum en kwam uit in de 
klasse L2. In de 1e proef won zij de 2e prijs met 
185 punten 1 winstpunt.

Zondag 28 maart ging  Louise met Sieuwke fan 
Lutke Peinjum naar Heerhugowaard. Hier werd de 
1e prijs gewonnen met de superscore van 204 
punten 2 winstpunten.

Sanne Snijders ging zondag 28 maart met Merlijn 
naar Molkwerum en won daar 2 maal een 1e prijs 
met de mooie punten 208 en 206  samen 4 winst-
punten om in de klasse L2 bij te tellen.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

voetbal - Makkum verslaat Joure
Makkum - Het was een goede paaszaterdag voor de 
twee hoogst spelende teams van de voetbalvereniging 
Makkum. Nadat het tweede elftal de topper tegen 
Be Quick Dokkum dankzij twee ingevingen van 
Jouke de Jong -hij scoorde de gelijkmaker en bereidde 
de winnende goal vijf minuten voor tijd voor-  in 
winst omzette, won het eerste elftal aansluitend de 
belangrijke wedstrijd tegen Joure met liefst 3-0. 
Daarmee werd de thuisploeg rijkelijk beloond. Zeer 
rijkelijk. Joure was gedurende vrijwel de gehele 
wedstrijd de iets beter en makkelijker voetballende 
ploeg maar waar Makkum een week eerder tegen 
Waterpoort Boys misschien iets te weinig kreeg, 
kreeg het zaterdag iets teveel. Joure had zichtbaar 
veel zelfvertrouwen na de verrassende 2-0 over-
winning op Zeerobben een week eerder en was vast 
van plan zijn tweede overwinning op rij te halen. 

De beginfase van de wedstrijd was dan ook duidelijk 
voor de gasten. Met snel en technisch verzorgd 
voetbal creëerde het in het eerste kwartier 3 prima 
kansen waarvan 1 opgelegde. Volkomen vrij voor 
de ook zaterdag weer foutloos keepende doelman 
Theo Nota lepelde Rogier de Bruin de bal ruim 
over de Makkumer goal. Aan de andere kant was 
aanvoerder Jelle Hiemstra dichtbij toen hij de goalie 
van Joure met een mooie dropkick bijna wist te 
verschalken. Vijf minuten later kwam de thuisclub 
toch op voorsprong. Na prima voorbereidend werk 
van Daniël Kleiterp, die Bouke de Vries met een 
‘panna’ vrijspeelde, schoot laatstgenoemde de thuis-
club hard en droog op een 1-0 voorsprong. Op het 
halfuur spelen kreeg Makkum een tweede meevaller. 
Nadat de thuisploeg een vrije trap had gekregen 
kreeg Anton Jellema van Joure wegens protesteren 
zijn tweede gele kaart van de middag waardoor 
Makkum ruim een uur met een man meer mocht 
spelen. Verrassend genoeg wijzigde het beeld van 
de wedstrijd na het wegzenden van Jellema niet. 
Ook met een man minder bleef Joure de makkelijker 
combinerende ploeg terwijl Makkum er geen moment 
in slaagde enige rust in de ploeg te brengen. Dat lag 
zeker niet aan het gebrek aan coaching. Ook zaterdag 
was er zowel in als naast het veld weer sprake van 
meer dan voldoende coaching. Veel resultaat had 
dat niet. 

Ook in de tweede helft bleef Joure lange tijd de 
bovenliggende ploeg en leek het er bij tijd en wijle 
op dat het counterende Makkum met een man minder 
speelde. Kort na rust leek Joure op 1-1 te komen 
maar met een uiterste krachtsinspanning wist Piter 
Genee een door Hedzer Fijlstra ingeschoten bal 
ternauwernood van de doellijn te halen. Gedurende 
de tweede 45 minuten kreeg de thuisploeg logischer-
wijs steeds meer ruimte waarvan de snelle spitsen 
van Makkum echter weigerden te profiteren. Ken-
merkend wat dat betreft was wel de snelle counter 
na een kwartier spelen toen Makkum een 4 tegen 1 
overtalsituatie niet in een kans wist om te zetten. 

Toch kwam Makkum op 2-0 al had het daar wel de 
hulp van keeper Regts van Joure voor nodig. Nadat 
Jesse Adema op de rand van de zestienmeter was 
neergelegd mocht aanvoerder Jelle Hiemstra aan-
leggen voor een directe vrije trap. Waar Hiemstra 
de bal geregeld met veel gevoel in de kruising legt 
leek de vrije bal dit keer een simpele prooi te worden 
voor keeper Regts. Deze liet de bal echter door de 
handen glippen waardoor Makkum de voorsprong 
verdubbelde en de wedstrijd gespeeld was. 

Joure probeerde het nog wel maar de groen-witten 
voelden dat dit niet hun dag zou worden. Waar het bij 
Makkum in het resterende deel van de wedstrijd aan 
gogme ontbrak om tegen het tiental uit Joure uitge-
speelde kansen te creëren kwam het door een indi-
viduele actie van Daniël Kleiterp toch op 3-0. Na 
een soloactie werd Kleiterp in de zestien neerge-
legd waarna de Makkumer spits de toegekende 
penalty zelf, net als een week eerder tegen 
Waterpoort Boys, feilloos binnenschoot. 

Door de geflatteerde overwinning staat Makkum 5 
punten voor op de nummer voorlaatst en lijkt het 
derdeklasserschap veiliggesteld. Dat is wel zeker 
als het aanstaande zaterdag de volgende thuis-
wedstrijd ook wint van Delfstrahuizen. Net als 
afgelopen zaterdag speelt Makkum 2 ook dan een 
belangrijke ‘voorwedstrijd’. Het tweede, dat kansen 
heeft te promoveren naar de reserve eerste klasse(!), 
trapt tegen Nijland af om 12.30 uur. 
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Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Badminton - 5e Regio jeugdtoernooi
Harlingen -  Op zaterdag 27 maart werd het laatste 
jeugdtoernooi gehouden in de Waddenhal te 
Harlingen. Er waren 90 deelnemers opgegeven 
waarvan 15 uit Makkum. Om ± 11.20 uur ver-
trokken we vanaf de parkeerplaats bij de sport-
hal in Makkum. Om 12.00 uur, nadat iedereen de 
spieren even had los geslagen en de organisatie 
klaar was met het opbouwen en de ziek meldin-
gen in de 1e ronde had ingevuld ging men los 
met de wedstrijden. 

Het bijzondere aan het laatste toernooi is altijd 
dat er ook een klein groepje kinderen mee kunnen 
doen die bv een lichamelijke beperking hebben 
of nog maar net op de club zijn en in de leeftijd 
van 8 t.e.m. 10 jaar. Deze spelen in de “Super 
A-poule”. De andere spelers werden weer inge-
deeld volgens leeftijd en sterkte in 6 poules. 
Behalve uit Makkum kwamen de andere spelers 
uit Franeker, IJlst, Workum, Parrega, Lemmer, 
Bolsward, St. Anna en Harlingen. Vooraf aan de 
start worden ook altijd de reglementen uitgelegd 
waar iedereen zich aan moet houden en dat elke 
deelnemer 4 wedstrijden moet spelen om in aan-
merking te komen voor een prijs. En met 9 
speelvelden in deze sporthal ging het lekker vlot 
en dus na veel zweten, soms mopperen, lachen, 
juichen en een enkele keer een traantje, werden 
in 12 ronden hele spannende en iets minder 
spannende wedstrijden gespeeld in ongeveer 3½ 
uur. Voor iedere deelnemer, leiding en tellers was 
er ook nog een consumptiebon waar men naar 

keuze iets voor kon bestellen. Na het opruimen 
in de hal volgde de prijsuitreiking in de kantine. 

De prijswinnaars van Makkum waren:
Super A-poule: Robin Koornstra 
(8 jaar en voor de eerste keer mee) een 2e prijs. 
A-poule: Renzo Hendriks een 2e prijs 
en Martin Dijkstra de 3e prijs. 
B-poule: Jerke Tamboer de 3e prijs. 
G-poule: Jelle Smit de 1e prijs.

Op dit laatste toernooi worden ook nog bekers 
uitgereikt aan diegene die het hoogste aantal 
punten scoort over 4 van de totaal 5 toernooien 
in zijn poule. In de A-poule had Renzo Hendriks 
een beker als 1e prijs winnaar en Jerke Tamboer 
een 2e prijs in de B-poule. Tot slot werd nog de 
super-cup uitgereikt aan de club die het hoogste 
gemiddelde haalde en dat was Harlingen. Tot slot 
willen wij, als leiding, de ouders bedanken die 
vrijwillig hen als chauffeur beschikbaar stelden.
Tot het volgende seizoen! 

De Jeugdleiding.
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TE KOOP

Taede Zijlstrastrjitte 24
WITMARSUM

Zeer royaal en 
modern, halfvrijstaand 

woonhuis met grote 
tuin en berging.

Vraagprijs:
€ 310.000,00 k.k.

Uitgave: 
Ondernemers Vereniging Makkum 
Werkgroep Makkumer Belboei 
www.makkumerbelboei.nl
 
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid, in een oplage van 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

Colofon

Werkende jongeman (30+) zoekt samen met z’n trouwe 
viervoeter z.s.m. woonruimte omgeving Makkum. 
Huur tot  450.- incl. Mag ook tijdelijk (bijv. tot eind 
v/h jaar) zijn. Reacties naar: siglurd@hotmail.com  

GEZOCHT

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje

V.V. Makkum
zaterdag 10 april 
Makkum 1     - Delfstrahuizen 1 14.30 uur
Makkum 2   - Nijland 2        12.30 uur
TOP 63 2         - Makkum 3       12.30 uur
TOP 63 3        - Makkum 4         14.30 uur

Sleat B1         - Makkum B1     11.00 uur
Oosterlittens C1 - Makkum C1  11.00 uur
Makkum C2     - Workum C2   11.00 uur
Makkum D1   - Oudega/HJSC D1 9.15 uur
Sneek-w/z D3 - Makkum D2 12.45 uur
Makkum D4M  - Leeuwarden D5M 11.30 uur
Gorredijk E1     - Makkum E1      12.15 uur
Gorredijk E4    - Makkum E2       11.50 uur
DWP E3G         - Makkum E3       9.30 uur
Makkum E4     - Oudega/HJSC E3   9.00 uur
Mulier F3      - Makkum  F2       10.00 uur     

Voetbalprogramma



Koperen kolenkit; Koperen doofpot; Koperen 
keteltje; Staande asbak jaren ’60, tel. 0515-231939

Mooie roze meisjesfiets z.g.a.n. vanaf 6 jaar 75.-, 
tel. 06-10822959

Trampoline 305 cm Ø; Skeelers maat 40 + 44, tel. 
0517-795011

Strechbed  50.-; Snorfiets  150.-, tel. 0515-336605

Partij hoekvormige stoeptegels, zware kwaliteit, 
tel. 0515-232262

Schone en nette kinderkleding voor de kledingver-
koop van de peuterspeelzaal op 14 april meer info 
op www.itkrobbeguod.nl of tel. 0515-233515

Wie heeft mijn zilveren oorbel gevonden. Ben hem 
verloren in Witmarsum. Zou hem graag terug willen. 
Als iemand hem heeft gevonden bel dan even

Vorige week ben ik mijn cd’s verloren. Ze zitten in 
een roze diddelhoes met diddelina voorop. In die hoes 
zitten 8/9 cd’s, omgeving de Kamp, Klipperstraat. 
Wie heeft ze gevonden? Odessa tel. 0510-233707
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TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

GRATIS AF TE HALEN

VERLOREN

GEVRAAGD

Zoekertje
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