
Sensatie bij de 
polsstokspring-
wedstrijd   

5 7 8Zangvereniging 
Scheppingsgave 
Witmarsum 
wint publieks- 
en vakjuryprijs

Voorjaarsconcert 
van popmuziek 
tot klassiek

Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4500 - www.makkumerbelboei.nl

Sterke eigen 
internetsite

Donovan Roemer

Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1335 - 21 april 2010

Kerkstraat 2f Makkum
8754 CS Makkum Bolsward
Tel. 0515-577027 Sneek
Fax 0515-574022 
w.nijboer@huis-hypotheek.nl www.huis-hypotheek.nl

Adverteren op deze positie?
Neem contact op met de acquisitie

06 - 53 54 22 43

“Eltse situaasje freget om in fakkundige oplossing”
De kiker op...

Makkum - Zo’n half jaar geleden werd 
Makkumer Wilco Rinia dealer van Selectwindows. 
Deze organisatie is gespecialiseerd in allerlei kunst-
stof woningonderdelen; deuren, kozijnen, serres, 
schuifpuien, dakkapellen etc., en heeft een 30tal 
dealers verspreid over heel Nederland. Wilco 
was voorheen werkzaam bij verschillende bouw-
bedrijven als calculator, projectleider en werk-
voorbereider. De aarzeling om al of niet een 
eigen bedrijf te starten was er voortdurend maar 
het moment werd steeds uitgesteld. Toen in het 
najaar van 2008 de crisis in Nederland toesloeg 
en de woningbouw stagneerde was de keuze snel 
gemaakt. 

Wilco is de tweede telg uit de familie Rinia. Het 
schildersbedrijf van de Rinia’s is al jarenlang een 
begrip in Makkum en werd onlangs in het Bolsward 
Nieuwsblad genomineerd voor familiebedrijf van 
het jaar 2010. In een gedeelte van het Rinia 
bedrijfspand aan de Munniksplaat werden de voor-
bereidingen getroffen voor het inrichten van een 
showroom. Hoewel de inrichting nog niet geheel 
naar wens is kunnen er al diverse kunststofmodellen 
getoond worden aan de klant; deuren, draai/kiep 
ramen, hef/schuifpuien en balkonbeglazing. 

De kwaliteit van de kunststof producten is de 
afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Er is van-
daag de dag nauwelijks onderscheid meer te zien 
tussen echt hout en kunststof. Wilco volgde een 
interne opleiding bij Selectwindows om de klanten 
van deskundig advies te voorzien. Moeiteloos zet 
hij de voordelen van kunststofkozijnen voor u op 
een rij; het onderhoudsarme karakter van het 
product, enorm inbraakwerend, geweldige isolatie-
waarde, de lange levensduur en alles wordt op 
maat gemaakt naar de wensen van de klant. De 
afwerking van zowel de binnen- als buitenkant 
wordt op professionele wijze gedaan. “It liket 
betiden sa ienfâldich”, zegt Wilco, “alles wurdt kant 
en klear oanlevere en yn koarte tiid pleatst. Mar eltse 
situaasje freget wol om in fakkundige oplossing”. 

De aanbouw van serres aan woningen zijn 
momenteel erg populair. Ook hier vraagt iedere 
situatie om een eigen oplossing. Zonder al te veel 
van de tuin of terras in te leveren wordt er direct 
heel veel extra ruimte van het wooncomfort 
gecreëerd wat tevens een waardevermeerdering 
van het woonhuis met zich meebrengt. 

(lees verder op pagina 4)



Kerkdiensten   
zondag 25 april        

Van Doniakerk 9.30 uur pastor G. Visser        

R.K. kerk 9.30 uur pastor S. Draisma                                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum 
9.30 uur br. K. Muurling, Harderwijk  

Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum 
10.00 uur Oec. Tentdienst                                                  

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk B. Steenhuizen, Klipperstraat 11a,
Makkum. tel. 0515-231494
                        
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak

Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 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 Tandartsenpraktijk 
De Witte Heren, Witherenstraat 1a, Bolsward. tel. 0515-238980   
- 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

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

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
Zie, des Heren oog is op hen die Hem vrezen,
die op zijn goedertierenheid hopen.

                                                                  Ps. 33:18

Voor ons zeer onverwacht, is naar zijn Heer en 
Heiland gegaan, mijn innig geliefde man, ús leave 
en soarchsume heit en pake

Marten Volbeda
* 2 oktober 1933 = 12 april 2010
   Cornwerd     Makkum

            21 december 1956

 Makkum: Jetske Volbeda-Postma

 Makkum: Jan en Afke

 Makkum: Anja en Hans

 Hengelo (Ov): Bauke en Eleonora
 
 De pakesizzers: Jurriën in liefdevolle herinnering
  Thomas Jurriën, Stefan Matthias
  Kelly, Carmen, Twan

Bleekstraat 2, 8754 CL Makkum

De rouwdienst en begrafenis hebben zaterdag 
17 april j.l. plaatsgevonden.

Wij konden niet vermoeden dat hij ons vrijdag 
9 april voor het laatst heeft uitgezwaaid.

Onze sympathieke 

omke Marten 
is plotseling overleden.

Wij zullen zijn vriendelijke persoonlijkheid erg 
komen te missen.
Wij wensen zijn allernaasten, die hij zo lief had, 
de kracht toe om zonder hem verder te gaan.

Jan en Klaske Talsma

Makkum, 12 april 2010

Na vele jaren moesten we plotseling afscheid
nemen van onze chauffeur-vrijwilliger 

Marten Volbeda            

Wij wensen zijn familie alle mogelijke sterkte 
toe om dit plotselinge overlijden te dragen.
     

Bestuur en collega’s Buurtbus Makkum.

Ook voor ons onverwacht, hebben wij kennis 
genomen van het overlijden van 

Marten Volbeda
Wij wensen de familie veel sterkte 
met dit verlies.
 

Tennisvereniging Makkum

Abba Vader U alleen…
 
Geheel onverwachts moesten wij afscheid nemen 
van onze koorvriend
 

Marten Volbeda
 
Al vanaf de oprichting was hij een actief lid van 
ons koor. Er is nu een lege plaats tussen de tenoren.
Wij wensen Jetske, kinderen en kleinkinderen
alle sterkte toe om dit verlies te dragen.
 

I.M.K. de Flevosanghers.

Makkum, 12 april 2010

Op maandag 12 april overleed onze gewaardeerde 
oud-medewerker en collega

Marten Volbeda
In de vele jaren dat hij betrokken was bij het 
bedrijf heeft hij een belangrijke bijdrage 
geleverd. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe.

Makkum, 13 april 2010

Directie en Personeel
Koninklijke Tichelaar Makkum

Net te leauwen ús altiid warbere buorman
 

Marten Volbeda
 
is ferstoarn
Wy sille syn behulpsumens yn'e strjitte misse 
en winskje buorfrou Jetske, bern en bernsbern 
folle sterkte ta.
 
Melle de Boer en Ina van Brummelen
Arend en Sjirry
Thomas en Marije 
Jan Wicherink en kinderen
Sietske Poepjes 
Ruurd en Zus 
Fam. P. Adema
Annie Wijngaarden
Libbe en Mattie
Fam. J. Tuinier
Fam. S. Oostenveld
Anneke Visser
Rein en Linda
Pieter Bakker
Fam. Kl. Holwerda
Annie Lutgendorff 

Als het leven niet meer leuk is
als het lichaam niet meer kan
als het eind een verlossing is
wat valt er nog te leven dan?

 
Op 95 jarige leeftijd 

is op droevige wijze overleden onze tante
 

Aukje Brouwer-Zijlstra
 

wij waren er altijd welkom.
 

Otto en Hillie Bonnema
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Zacht & Luchtig, 1 liter.......................................1.49

Frico Plakken Jong Belegen Kaas, 175 gram....................1.49

Fipfilet met Tuinkruiden..........per pakje 25 cent korting

Dixan Megaperls, 1.215 kilo.........................................nu 4.99

Honig Mie + Mix voor Bami.............................nu samen 1.99

Bami Groenten Pakket, 400 gram.....................................1.09

Malta Aardappels, 2 kilo....................................................2.99

Bloemkool............................................................per stuk 1.79

Aanbiedingen geldig van do. 22/4 t.e.m. wo. 28/4

Profiteer van 22 t/m 24 april
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Bieflappen
500 gram 4,98
Varkensvleesvoordeel

Pampa Schijfen
4 halen = 3 betalen 4=3
Vleeswarenvoordeel
100 gram Achterham +

100 gram Snijworst                           samen    2,75
Salade van de week

Kip Kerry Salade
100 gram 0,99
Specialiteit van de week

Katenburger
4 halen = 3 betalen 4=3

Familieberichten

Burgerlijke stand 
maart 2010

Geboren    
- Lisanne, dv Auke de Boer 
  & Hielkje Wijmenga te Arum;
- Frans Anne, zv Arend Burger 
  & Gertrude T.A. de Vries te Arum;
- Laura, dv Jan W. Wagenaar 
  & Sandra van Hoek te Witmarsum;
- Sem, zv Folkert F. van der Wei 
  & Tessa Huizenga te Witmarsum.

Gehuwd           
- Foppe D. Haijtema & Nynke Koldijk 
  te Easterlittens.
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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

Stort in Makkum blijft zo als het is
Witmarsum - het college van Wûnseradiel wilde 
het stort in Makkum een andere bestemming geven. 
Er moest een actualisatie van het bestemmings-
plan komen. De wijziging zou dan zijn dat het 
terrein een recreatieve bestemming kreeg. PvdA, 
ProWûn en de FNP waren het hier niet mee eens. 
De PvdA had een vreemd gevoel bij de gang van 
zaken. Vorig jaar is verschillende keren gevraagd 
naar de plannen voor een Dino park op het oude 
stort terrein. Hier is nooit een duidelijk antwoord 
op gekomen en nu ineens dit voorstel. Verschillende 
partijen hebben gevraagd om een kaderstelling 
voor dit gebied. Dat is niet gebeurd. De VVD en 
het CDA zagen het niet zo zwart als de andere 
partijen maar uiteindelijk toen wethouder Rein 
Boersma een uitleg gegeven had die de drie par-
tijen niet voldoende vonden, gingen ook deze 

partijen mee toen besloten werd het voorstel 
terug te nemen. Er gaan de vreemdste geruchten 
en dat moet ook op het gemeentehuis bekend 
zijn en verschillende partijen zoals de PvdA, 
ProWûn en de FNP denken dat de informatie die 
in Witmarsum bekend is nu eerst maar eens 
gegeven moet worden. De actualisatie van het 
gebied Holle Poarte kon de goedkeuring van de 
commissieleden wel krijgen. Het betreft de ver-
leende bouw van twee bedrijfswoningen, de aanleg 
van een tennisbaan en een hal aan de Suderseewei 
19-23. Tevens is er een bouwaanvraag voor de 
bouw van drie recreatiewoningen. Deze moeten 
op een plaats komen waar nu nog lege plekken 
zijn. Tevens zijn een aantal situaties beter in 
kaart gebracht, zodat er over verschillende zaken 
meer duidelijkheid is.

Pad in Kimswerd blijft openbaar
Witmarsum - In 2008 werd de voormalige dorps-
huis/school door Plaatselijk Belang Kimswerd 
verkocht aan een particulier. De huidige eigenaar 
heeft het verbouwd tot een woonhuis en woont 
er nu. Bij de koop was tevens een pad. Dit pad is 
sinds 1885 openbaar pad. Er zijn dan ook ver-
schillende buren die recht van overpad hebben. 
Met de komst van een nieuw pad een eindje 
verder op dacht de eigenaar dat het pad nu wel 
afgesloten kon worden. Hij zou hiermee een 

veilige speelplaats voor zijn kinderen willen 
creëren. De naaste buren gaan hiermee akkoord, 
maar er zijn ook buren die te allen tijde het recht 
op overpad willen houden. De commissieleden 
denken dat de eigenaar van het pand in Kimswerd 
weinig uitzicht heeft op een goede uitslag. De heer 
Wouda is van mening dat hij dit recht wel degelijk 
aan kan vechten en wil hiermee het recht halen. 
Hij wil niet iedere dag geconfronteerd worden 
met de uitwerpselen van honden van anderen.

Grote investeringen onderhoud kunstwerken, 
oevers en kaden
Witmarsum - In 2010 moet er nog heel wat 
geïnvesteerd worden in het onderhoud van brug-
gen, oevers en kaden. Hieronder valt ook de sluis 
van Makkum. Voorbijgangers zullen wel gezien 
hebben dat de gaten in de sluisdeur zitten. De 
renovatie hiervan kost  80.000,- Dit is niet het 
enige kunstwerk in de gemeente. De reconstructie 
van Trasmolen en Verzetsbrug bedragen samen 
 130.000,- tevens zijn er nog bruggen in 
Pingjum en Dedgum die ook het nodige onder-

houd vragen. In Parrega is nog steeds een brug die 
met de hand bediend wordt en deze moet elektrisch 
worden. Het hooghout in Kimswerd moet een 
nieuw dek en trappen krijgen. Daar-naast zijn in 
Makkum, Kimswerd, Lollum en Pingjum ver-
schillende kaden die op instorten staan. Dit alles 
vraagt een investering van  567.000,- Dankzij 
het feit dat dit al in het investeringsplan zat en er 
verschuivingen plaats gevonden hebben kunnen 
deze werken aangepakt worden.

Wilco wijst u ook graag op de toegevoegde waarde 
van een carport naast de woning. “We ha der 
krekt ientsje by ús heit en mem delsetten”. Aan 
de hand van foto’s in het foldermateriaal krijgt 
de klant een goed beeld van de vele uitvoeringen 
die mogelijk zijn. Selectwindows biedt een legio 
aan mogelijkheden; balkonbeglazing, scheidings-
wanden, garagedeuren, veranda’s. “Alles is mooglik”, 
legt Wilco uit, “en de klant kin in kar meitsje út 
withoefolle kleurkombinaasjes”. 

Evenals voor zijn familie kwam ook voor Wilco 
de nominatie voor familiebedrijf van het jaar 
2010 als een volslagen verrassing. Z’n beide 
broers Sander en Robert werken al een geruim 
aantal jaren in het bedrijf, heit Bert is acquisiteur 
en mem Anneke verzorgt de boekhouding. Met 
de komst van Wilco in het bedrijf is het familie-

plaatje compleet. Ondanks het feit dat de familie 
niet op de hoogte is hoe de nominatie tot stand is 
gekomen is er een bescheiden trots waarneem-
baar. Voor de Makkumer bedrijfsindustrie is Select-
windows ongetwijfeld een toegevoegde waarde. 
Er is eigenlijk maar één manier om u zelf te 
overtuigen van de kwaliteit van de producten en 
dat is de showroom van Wilco Rinia zelf te 
bezoeken. Geheel vrijblijvend ontvangt u van 
hem alle informatie die voor u van belang is.

Wilco Rinia dealer van Selectwindows              (vervolg pagina 1)
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BAS ZIJP
aardappel - Groente - Fruithandel

Wij staan zaterdag's op de 
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Heerlijke groene asperges
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 .75

Hollandse conference handperen
1 kilo voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 .85

Zoete kiwi gold kiwi’s
5 stuks voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 .00

Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0 .65

Adverteer in de Makkumer Belboei

Cultuureducatie voor primair onderwijs
Allingawier - Op dinsdag 13 april is de nieuwe 
brochure Aarde van het culturele netwerk Wûnse-
radiel en Bolsward uitgereikt aan de wethouders 
Wiggle Sinnema en Marijke Pieters. Het centrum 
van de Kunsten& Ritmyk heeft een bijzonder 
traject ontwikkeld, waarin lokale aanbieders in 
de gemeente gekoppeld worden aan scholen in 
de gemeente. De lokale aanbieders(kunstenaars) 
worden uitgedaagd actief mee te denken over de 
betekenis van cultuur voor de scholen. Wat weten 
de kinderen van cultuur en hoe kunnen ze zich 
ontplooien tot volwaardige wereldburgers? Niet alle 
kinderen komen thuis in aanraking met cultuur. 
Hoe kunnen deze kinderen enthousiast gemaakt 

worden. Verschillende kunstenaars kunnen aan de 
slag met o.a. muziek, dans en andere kunstvormen. 

Bij de uitreiking van de brochure gaf wethouder 
Sinnema eerlijk toe dat hij tot voor enkele jaren 
absoluut niets wist van de Kazematten in Korn-
werderzand. Zo zijn er in de directe omgeving 
vele dingen die met historie en cultuur te maken 
hebben en die ook interessant zijn voor de jeugd. 
Voor dit project is geld beschikbaar en na het thema 
Aarde komt ook nog Water, Lucht en Vuur aan 
de orde. Een project van vier jaar en vast leuk voor 
de jeugd, om met verschillende kunstvormen 
kennis te maken.

Sensatie bij de Polsstokspringwedstrijd     door Simen Bootsma

(eigen foto)
* Polsstok-ver-springen om de wisselbokaal of chocolade paashaas

Makkum - Woensdag 7 april was er een pols-
stokspring wedstrijd georganiseerd door Ronald 
Schippers en Simen Bootsma. Het was die dag 
16 graden en geen wolkje aan de lucht,  dus ideaal 
weer om te polsstokspringen. Voor de 1ste prijs 
was er een wisselbeker. Wie die 2 keer op een rij 
wint, mag hem houden. Maar er was ook nog een 
prijs, voor degene die de mooiste plons maakte. 
Die prijs was een chocolade paashaas. 

Het begon met de eerste ronde, dat was een slootje 
van ongeveer 1,5 meter. Iedereen kwam erover-
heen. Dus toen was het tijd voor de tweede ronde 
van 2 meter. Daar maakte Leon Zondervan een 
prachtige plons, hij kreeg een daverend applaus. 
De jury zette hem gelijk op nummer één voor de 
mooiste plons. De derde ronde van 2,5 meter viel 
ook Tjebbe Treub af. De vierde ronde van 3 meter, 
wist ook iedereen die overgebleven waren te halen. 
Maar de vijfde ronde van 3,5 meter werd anders, 
want eerst viel Arjen Dolman net in het water, 
jammer dus. De overgebleven deelnemers waren 
Marleen Schippers en Eelke Reinsma. En of dat 
al niet genoeg was werd het nog bijzonderder, 

want volgens de regels mag je als je nat bent nog 
wel meedoen voor de mooiste plons. Dus Tjebbe 
deed ook nog een poging, hij maakte bijna de-
zelfde val als Leon.  Maar de jury kreeg geen tijd 
om te overleggen, want de finale moest alweer 
beginnen. 

Het was dus al een spannende wedstrijd, maar in 
de finale werd het pas echt spannend. Die ging 
tussen Marleen Schippers en Eelke Reinsma. 
Maar de finale werd even stop gezet, want 
Marleen voelde zich misselijk. Toen hebben we 
met z’n allen besloten dat Marleen haar broer 
Ronald in mocht vallen. Eelke stond klaar voor 
de 4 meter sloot. Hij rende met de boerenplons 
op de sloot af en kwam nog maar net met zijn 
hakken in de sloot. Toen was Ronald aan de 
beurt, hij rende ook met de boerenplons op de 
sloot af en kwam net 5 centimeter verder dan 
Eelke. Dus de winnaars waren Ronald en Marleen 
Schippers. En de prijs voor de mooiste plons is 
uiteindelijk gewonnen door Leon Zondervan. 
Hij sprong met z’n voeten tegen de kant en viel 
toen achterover in het water.



woensdag 21 april
Makkum – LET OP!! kinderkledingverkoop in de 
peuterspeelzaal MFC van 19.30 tot 21.00 uur, u bent 
van harte welkom

donderdag 22 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 19.30 uur
optreden van Nostalgia in het restaurant, entree  2.- 
incl. consumpties

vrijdag 23 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.30 uur
Sjoelen in het restaurant

Makkum – o.b.s. “It Iepen Stee” 18.30 tot 20.30 uur 
Fanci-fair

zaterdag 24 april
Makkum – “K.C. “Het Anker” 20.00 uur 
voorjaarsconcert m.m.v. Chr. Gem. Koor, God is 
mijn lied. Burgum, it Woldinghekoar Wons en I.K. 
Mannenkoor “de Flevosanghers” Makkum, Marco 
Rypma tenor. Toegang gratis

maandag 26 april
Pingjum – Schuilkerkje (Grote Buren 28) 20.00 uur 
lezing over Pieter Jelles Troelstra door Piet Hagen

dinsdag 27 april 
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

Allingawier – Aldfaers erf route expositie. Vanaf 1 
april, het begin van het nieuwe seizoen van de 
Aldfaers erf route, zal in het Expositiekerkje in het 
Museumdorp in Allingawier een doorlopende 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 portretschilderen 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 expo-
sities. Vanaf 1 april  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-winterperiode 
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

Tjerkwerd – Open Atelier Wijngaarden, Waltaweg 25, 
zaterdag en zondag geopend van 2 tot 5 uur, www.
gerritwijngaarden.nl
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Zangvereniging Scheppingsgave Witmarsum 
wint publieks- en vakjuryprijs

* Zanggroep Forte uit Makkum

Makkum - Op zaterdag 17 april jl. heeft de Federatie 
van Muziek en Zangverenigingen Wûnseradiel het 
jaarlijkse korenfestival gehouden. Dit festival vond 
plaats in het Kerkelijk centrum “Het Anker” te 
Makkum. 10 van de 12 aangesloten zangverenigingen 
namen deel aan het festival. De gemeente Wûnseradiel 
heeft uitstekende koren binnen haar grenzen die nog 
zeer actief zijn. De heer Marnix Verkamman uit 
Drachten, dirigent van meerdere koren in Friesland 
heeft de koren uit Wûnseradiel vakinhoudelijk beoor-
deeld. Naast dit deskundig jurylid waren er vijf mensen 
gevraagd om als publieksjury te fungeren. Zij hebben 
gelet op de wijze waarop de koren zich aan het 
publiek presenteren. Dat deze  manier om de koren 
te beoordelen een succes is blijkt uit het niveau waar-
op de koren optraden. Alle lof voor de dirigenten(es) 
en leden van de zangverenigingen.

- Nocht en Wille, Lollum, o.l.v. Theake Greydanus 
mocht als eerste optreden. Met serieuze inzet bracht 
Nocht en Wille hun ingestudeerde programma ten 
gehore. De hoofdzakelijk kerkelijke liederen werden 
met overgave gebracht. Een koor waar de sfeer en 
gezelligheid ook een belangrijk aspect heeft liet horen 
op constructieve wijze bezig te zijn. Aan kwaliteit 
wordt ieder jaar iets gewonnen. Een mooi begin op 
dit festival. Petra Greydanus-Nieuwenhuis verzorgde 
de begeleiding van het koor op de piano.
- Dameskoor Exmorra, o.l.v. mevrouw A. Bakker had 
dit jaar een klassiek programma ingestudeerd. Ze 
brachten hun programma met intentie en aandacht 
voor detail. De dames zorgden voor een goed optreden, 
leuk gepresenteerd, onder leiding van een enthousiaste 
dirigente. 
- Samar uit Makkum, o.l.v. Luuk de Vries bracht 
een klassiek programma. Het koor gaf een prachtig 
optreden. Er wordt gewerkt aan klank wat te horen was. 
De solo in het werk Argentina (uit de musical Evita) 
werd vertolkt door Marjanne van der Wal. Samar werd 
uitstekend begeleid op piano door mevrouw Alie 
Geel en fluitiste Rianne Stellingwerff op dwarsfluit.
- Hallelujah Parrega-Hieslum, o.l.v. Doede Terluin had 
een gevarieerd programma voor ons ingestudeerd 
‘mei frij drege stikken’. Een serieus koor dat goed 
met de muziek bezig is.  
- Zanggroep Forte o.l.v. Anna Bonnema kwam al 
zingend op. Deze groep met jonge zangers en zange-
ressen hadden een gevarieerd programma ingestu-
deerd. Het werd met passie, enthousiasme en verve 
gebracht. De dirigente begeleide het koor op de piano 
en  fluitiste Petricia Strikwerda op dwarsfluit onder-
steunde het koor op uitstekende wijze. Een mooi en 
verzorgd optreden.

- Scheppingsgave Witmarsum, o.l.v. Jannie Kramer-
Gietema had als thema gekozen: “Wat doet muziek 
met je?” Voor dit festival was een mooi opbouwend 
programma ingestudeerd, zowel melodisch als  
tekstueel! Zingen is al eeuwen oud. Men zingt tijdens 
het werk enz. Op een afwisselende en inspirerende 
wijze werd dit al zingend vertolkt. Een zeer goed 
optreden, met oog voor detail en een uitstekende 
presentatie met een fleurige afsluiting. Dat dit 
gewaardeerd werd blijkt uit de trofeeën die dirigente 
en leden van Scheppingsgave mee naar huis mochten 
nemen. Ze wonnen de aanmoedigingsprijs van de 
vakjury en werden 1e met de publieksprijs.
- Het optreden van It Woldinghekoor Wons, o.l.v. 
Marco Rijpma was op christelijke leest geschoeid. 
Keurig verzorgd, een verdienstelijk optreden.  Mevr. 
Coby Tilstra begeleidde het koor op de piano.
- Doarpsang Ta Gods ere, Ferwoude e.o., o.l.v. 
Coby Hofman is een actief koor dat goed met koor-
muziek bezig is. Voor dit festival hadden ze een 
gevarieerd programma ingestudeerd. Ze brachten 
hun programma met verve, heel enthousiast en 
zelfs met een act. Fijn om naar te luisteren.
- De Lofstem, Schettens-Longerhouw-Schraard, 
o.l.v. Sjoukje van der Land had voor een wat 
andere stijl gekozen. De opkomst was pakkend en 
oogstte meteen respect van het publiek. Het was 
een gevarieerd programma met mooie muziekstijlen. 
De Lofstem liet een  hoge koorwaarde horen wat 
uitmondde in een prachtig optreden met een keurige 
presentatie. Het koor bezit een prachtige klank waar 
de dirigente uitstekend gebruik van weet te maken. 
Dit maakte indruk op de publieksjury, het leverde 
de 2e prijs op.
- Hallelujah Arum o.l.v. Gerrit de Vries bracht als 
laatste hun programma op dit festival. Ze brachten 
het programma met een prima koorstijl en een goede 
klank. Ze sloten het festival met hun optreden op 
gepaste wijze af.
Terwijl de jury bezig was om de punten te tellen 
zongen alle koren gezamenlijk nog 2 liederen o.l.v. 
Gerrit de Vries, n.l. “Sjonge” van Hendrik van der 
Meer en “Wêr sjogg jo san’n romte” van Johan Bok.  
Een mooi slot van een muzikale dag.! 

Uitslag: Publieksjury:
Scheppingsgave Witmarsum
De Lofstem Schettens, Longerhouw, Schraard.
Zanggroep Forte Makkum
De vakjuryprijs was voor Scheppingsgave Witmarsum 
o.l.v. Jannie Kramer-Gietema 

SB   
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Donderdag 29 april	 	
|Playbackshow		 (16.00	uur)

|Vrijwilligersavond	met	DJ	KC	 (21.00-24.00	uur)

Vrijdag 30 april
|Rondgang	Hallelujah

|Kanonnen	op	de	haven	 		(11.00	uur)

|Keep	Them	Rolling	(op	doortocht)	(ca.11.00	uur)

|Beachvolleybal			 (10.00	uur)

|Kinderspelen			 (11.00	uur)

|Paardenmarathon

|Bogerman	Bigband	 	(20.00	uur)

Zaterdag 1 mei
|Jaarmarkt	in	het	centrum	 	(10.00-16.00	uur)

|Kinderrommelmarkt	 	(10.00-12.00	uur)
		in/bij	het	feestpaviljoen

|Band:	Barcode	+	Country	Wytske	 (22.00	uur)

Zondag 2 mei
|Oecumenische	kerkdienst+	koffie	 	(10.00	uur)

|Oranjeconcert	 	(11.30	uur)

|Paintball	–	zakslaan	 (14.00	uur)
		spijkerbroekhangen	–	mega	twister

|Pannavoetbaltoernooi		 	(14.00	uur)

|Prijsuitreiking	van	div.	activiteiten	 (17.00)

|Matinee	met	De	Suskes		 (17.00	–	21.00	uur)

Maandag 3 mei
|Bordjes	beschilderen		 (10.00	–	12.00	uur)
   (Thema: Vrijheid wereldwijd; wat is daar voor nodig?

|Jeroen’s	Jeugdshow	 (14.00	–	16.00	uur)

|Gezins-bingo	 (19.30	uur)

Dinsdag 4 mei
|Reünie	voor	Makkumers		 		(v.a.	13.30	uur)
		en	Oud-Makkumers

|Dodenherdenking	 	(v.a.	19.00	uur)

Woensdag 5 mei
|Ontbijt		 (9.00	uur)
			Tijdens	ontbijt	zullen	10	personen	een	schilderij	
		(af)maken	“wat	houdt	vrijheid	voor	hen	in”

|Optocht		 (11.15	uur)
		(kinderen	met	beschilderde	bordjes)	+	drumband		

|Ketting-reactie		 (startschot	16.00	uur)
	 (opbouw	v.a.	12.00	uur)

|Voor	de	jeugd:	Ringsteken	op	fiets,		(14.00	uur)
		tractor,	skelter,	bolderkar,	skeelers	

|Bevrijdingspop	 (17.00-21.00	uur)

www.koninginnevereniging.nl

Voorjaarsconcert van 
popmuziek tot klassiek

* Aukje Antje op de Hoek bespeelt al jaren de bugel

Wons - Zaterdag 10 april hield de chr. muziek-
vereniging ‘Hosanna’ uit Wons o.l.v. Durk 
Lautenbach haar jaarlijks voorjaarsconcert. Het 
programma varieerde van bewerkingen van pop-
muziek (Supertramp) tot  klassiek Adam’s Song) 
en van koraal tot mars, voor ieder wat wils. 
In de pauze werden twee korpsleden eruit gelicht. 
Myrthe Heger, 1e trompettist, slaagde in maart 
voor haar C-examen. Aukje Antje op de Hoek 
bespeelt al jaren de bugel en behaalde in maart 
haar D-diploma. Zij vertelde dat D-kandidaten 
het hele seizoen bezig zijn met het examen. Het 
begint met voorspeelavonden, vervolgens vindt 
het theorie-examen plaats, toonladderkennis wordt 
getest, evenals het prima vista blazen en ritme 
tikken. Uiteindelijk vindt het officiële examen 
plaats met het spelen van de ingestudeerde muziek-
stukken.Traditiegetrouw ontving zij, uit handen 
van de voorzitter van het korps, een herinnerings-
tegeltje voor haar prestatie.

(eigen foto)

Lezing Pieter Jelles Troelstra 
in Pingjum
Pingjum - “Pingjum is een synagoge des satans 
geworden” schreef een bezorgde kerkganger uit 
Makkum in februari 1897. De bezorgdheid betrof 
het opkomende socialisme. Socialistische bijeen-
komsten in Friese dorpen met honderden bezoekers 
waren eind 19e eeuw niet ongewoon. Voormannen 
als Domela Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra 
waren hier mateloos populair. In plaatsen als 
Harlingen en Leeuwarden hadden hun socialistische 
aanhangers eigen “volksgebouwen” waar “mee-
tings” werden gehouden, maar waar bijvoorbeeld 
ook boeken konden worden geleend. Ook in Pingjum 
hadden de socialisten tussen 1893 en 1900 hun 
eigen gebouw. Op 26 april 1896 sprak Pieter Jelles 
Troelstra in het stampvolle volksgebouw over 
“Het socialisme ene noodzakelijkheid”. Precies 
114 jaar later, op maandag 26 april aanstaande, 
zal Piet Hagen in Pingjum een lezing geven over 
deze hartstochtelijke politicus. Ook de vraag waar-
om juist hier het socialisme zoveel aanhangers 
had én de poëtische kant van Troelstra zullen aan 
de orde komen. Piet Hagen publiceerde dit jaar 
Troelstra’s biografie “Politicus uit hartstocht”. 
De lezing wordt gehouden in het Schuilkerkje, 
Grote Buren 28 te Pingjum en begint om 20.00 uur. 
De toegang is vrij. Reservering via tinkenisfrij@
kpnmail.nl wordt aanbevolen.
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www.blooemen.nl

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

Makkum 65 jaar geleden: drama in oorlogstijd (2) 
Makkum - Januari 1945: Ridderhof krijgt 
opdracht weer contact op te nemen met Jan Bottema, 
maar Ridderhof is wat schuchter en voorzichtig: 
hij denkt dat Jan Bottema onderhand de verwis-
seling van rol (met name dus de Duitse rol van 
Ridderhof) dóór heeft. Daarom wordt eerst Jan 
Brouwer naar Bottema gezonden, om te peilen 
hoe het contact zou vallen. Het blijkt, dat Bottema 
niets door heeft van de Duitse rol van Ridderhof. 
Bottema vraagt enkel naar een financiële vordering, 
die hij van (of in elk geval via) “ome Gerrit” 
Ridderhof nog steeds moet ontvangen. M.a.w.: 
er is dus een achterstand in vergoedingen, die 
Bottema van Ridderhof ontving. De Duitse 
opdracht: (Wat willen de Duitsers weten?): Er is 
een sterke zender in Noord-Nederland, die contact 
heeft met Engeland. De zender regelt belangrijke 
zaken, waarbij de Duitsers nog verwachten: grote 
hoeveelheden wapens en munitie, en 3 maal een 
bedrag van 100.000,=, te droppen ergens in 
Noord-Nederland, bóven de lijn van Steenwijk. 
Ridderhof krijgt opdracht uit te zoeken: waar de 
zender zit, wat er al reeds aan wapens, munitie 
en geld gedropt is. 

Januari 1945: Ridderhof neemt (nu blijkt dat Jan 
Bottema niets door heeft van Ridderhof zijn 
Duitse rol) contact op met Bottema, waarvan 
Ridderhof immers weet dat die reeds contacten 
heeft met Engelse geheime dienst. De gebruikte 
list is: een op papier gestelde boodschap moet 
letterlijk overgeseind worden naar Engeland. De 
gefantaseerde inhoud van het bericht luidt: 
“Vanuit Zweden zijn Rode Kruis voedseltran-
sporten onderweg. Aan boord van zo’n schip zou 
actie moeten worden ondernomen om te voor-
komen dat het eten in Duitse handen komt”. Jan 
Bottema wil (of kan) niet zelf zenden. Ridderhof 
vraagt, of hij ergens in het noorden een vol-
doende sterke zender kent, waarmee deze bood-
schap kan worden overgeseind naar Engeland. 
Jan Bottema had enige tijd ondergedoken gezeten 
in Makkum en kende enkele namen en wist tevens, 
dat in Makkum een zender stond. Bottema schreef 
op een papiertje de plaats Makkum, met de naam 
van Visconservenfabriek Gebr. van der Berg en 
van diens administrateur Engelbert Keman. 
Ridderhof gaat naar Makkum en vraagt Keman 
(bij Van der Berg) of ze het bericht willen door-
zenden naar Engeland. Ze (Keman c.s.) willen 
eerst zekerheid hebben of Ridderhof en dit zaakje 
wel betrouwbaar is. Makkum zoekt contact met 
Jan Bottema te Zoutkamp: Bottema geeft door 
dat Ridderhof betrouwbaar is en dat het bericht 
kan worden doorgeseind naar Engeland. Uiteraard 
luisteren de Duitsers de berichten af. Engeland 
beantwoordt de ontvangst van het verzonden 
“Rode Kruis-boot” bericht. Bovendien geeft 
Keman een schriftelijke ontvangstbevestiging 
(antwoord vanuit Engeland) aan Ridderhof. De 
Duitse zijde weet nu zeker: er zit een zender in 

Makkum welke contact kan onderhouden met 
Engeland. Ridderhof krijgt hoe langer hoe meer 
vertrouwen van zijn contactpersonen in Makkum. 
Het vervolgonderzoek van de Duitse opdracht 
aan Ridderhof begint: Zouden er al wapens, 
munitie en geld zijn gedropt? 

In Februari 1945: Er volgt een razzia door de 
S.D. in Makkum, waarbij de Duitse wehrmacht 
in de woningen van illegale werkers zoekt naar 
wapens etc.: geen enkel resultaat! Opgemerkt 
wordt, dat ondertussen de ene na de andere 
wapenzending per dropping binnenkwam achter 
Exmorra, waarbij de verzetsmensen het druk 
hadden om alles te verspreiden en op te bergen. 

Maart 1945: “Hoe kom ik aan de weet, waar in 
Makkum de wapens zitten en wie er bij de drop-
pings betrokken zijn?”, zo vraagt Ridderhof zich 
af. Ridderhof verschijnt weer in Makkum bij 
Van der Berg en Keman met als doel: “Er moet 
iemand in Makkum geplaatst worden als onder-
duiker!” Even later heeft hij zelfs de onderduiker 
al meegenomen: Jan Brouwer! Jan Brouwer  
verzamelt informatie voor de Duitsers en reist 
geregeld naar Groningen om de informatie door 
te geven. In Makkum is steeds wantrouwen ten 
opzichte van Jan Brouwer, maar ook wordt hij 
soms wel ingeschakeld door de illegaliteit (o.a. 
een overval, om autobanden te verkrijgen).

Begin April 1945: de illegaliteit heeft door, dat 
het met Jan Brouwer niet goed zit, en wil hem 
tijdens de avond/nacht naar Schraard lokken, 
met de smoes dat hij “hoofd van de knokploeg 
zou worden”... Jan Brouwer ruikt onraad, voelt 
zich danig bedreigd en probeert met spoed zijn 
Duitse contactpersoon te bereiken. Hij reist naar 
Groningen, en naar aanleiding van zijn verhaal 
besluit men in Groningen (met behulp en ver-
sterking van Sneek) in Makkum razzia te houden 
op zoek naar de zender, wapens, munitie, geld en 
de betrokken personen. Immers: Jan Brouwer 
kon melden dat er inderdaad wapens waren, hij 
wist de namen van de illegale werkers; de aan-
wezigheid van de zender was reeds bekend. 

(wordt vervolgd)

In de aanloop naar de herdenking en bevrijdings-
dag, plaatst het Comité Dodenherdenking enkele 
artikelen. Het Comité blijft ijveren voor een 
plechtige, sobere herdenking op de 4e mei, elk 
jaar. Voorheen Stichting ’40-’45, Koninginne-
vereniging, Plaatselijk Belang, Muziek-
vereniging Hallelujah, Oecumenisch overleg, 
Scouting Burdine, en de drie basisscholen  
werken in dit comité samen. 
Om dit initiatief te ondersteunen kunt u een gift 
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513, 
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
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Open dag voor de watersport
Makkum - Afgelopen weekend was er in Makkum 
een opendag voor de watersport. Verschillende 
watersport gebonden bedrijven hadden de deuren 
geopend. Een rondje langs de bedrijven leerde dat 
er meer de deur open hadden staan dan aangegeven. 

Eén van de klappers is altijd K&M yachtbuilders. 
Naast het laten zien van allerlei soorten boten die 
ze bouwen of al gebouwd hebben, weten ze ook 
ieder jaar weer mensen te krijgen die een interes-
sante lezing verzorgen. Yvonne Kuijpers liet 
horen hoe het leven is van een oceaanzeilster, die 
schipper is moeder en zakenvrouw. Naast de 
uitleg had ze ook nog het nodige beeldmateriaal, 
dat de aanwezigen enthousiast moest maken. 
Iemand die al meerder keren geweest is was 
Gerard Dijkstra. Hij gaf een boeiende lezing over 
de innovatie in de scheep/jachtbouw. Aardig is 
om te zien dat de schepen steeds groter worden 
en daardoor allerlei nieuwe ontwikkelingen 
komen die de zeilschepen zuinig en toch snel 
over het water moeten latenvaren. Als je de 
grootte ziet komen er twijfels over het besparen 
van energie aan boord. Een zeilschip van meer 
dan 100 meter is toch in de ogen van velen niet 
normaal meer. Het bureau van Gerard Dijkstra 
heeft het ontwerp van de nieuwe Rainbow Warior 
getekend en al milieu organisatie wil je toch wel 
zuinig varen. Het casco wordt bij een Makkumer 
aluminium werf gebouwd en alle nieuwtjes op 
het gebied van besparing zullen er in komen. Op 
het werf complex waren verder veel Makkumer 
bedrijven te vinden die toch wel connecties met 
de watersport hebben. 

Voor een betimmering kunnen de klanten bij Van 
Malsen jacht en interieurbetimmering terecht en 
door middel van foto’s en een presentatie op de 
laptop liet men hier zien wat de mogelijkheden 
zijn. De Vries Sails maakte reclame voor een 
poetsmerk en enkel jongeren probeerden een erg 
vuile boot weer glimmend te krijgen. Gebr. Van 
Enkhuizen liet ook zien wat er op het bedrijf 
allemaal gebeurd. Vaak hebben mensen geen 
idee wat achter de deur van een bedrijfsgebouw 
allemaal voor activiteiten plaats vinden. Een 
kant-en-klaar schip zowel voor de verhuur en 
ook voor het bezit van een eigen boot was te zien 
bij Tornado sailing. Een groot assortiment van 
allerlei zaken die watersport zijn, of er mee te 
maken hebben.

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 .
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www.camperverhuurmakkum.nl

Bogerman Bigband
Makkum - Een primeur op Koninginnedag met 
een optreden van de Bogerman Bigband in het 
feestpaviljoen. Ieder jaar zorgen de docenten 
Anne Oosterhaven en Bob Pruiksma van het 
Bogermancollege in Sneek voor een groep muzi-
kanten, die de swingende reputatie van de Boger-
man Bigband kan uitdragen en versterken. Jonge 
mensen, allen leerling van de scholengemeenschap, 
worden met verschillende stijlen van bigband-
muziek geconfronteerd. Naast de vele optredens 

in Nederland heeft de Bogerman Bigband al 
diverse buitenlandse tournees gemaakt. Ook werkte 
de Bigband mee aan diverse projecten, zoals de 
Friese Theaterkaravaan, musicalproducties en het 
speciaal voor de bigband opgezette jazz-house-
project. De Bogerman Bigband staat voor spette-
rende concerten en muzikaal swingende optredens. 
Het drie uur durende optreden begint om 20.00 uur 
en de entree is  5,=. Deze avond mag u niet 
missen!

Ontbijten en schilderen op 5 mei 
Makkum - Op Bevrijdingsdag beginnen we in het 
feestpaviljoen om 9.00 uur met een groot ontbijt. 
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. De inleg voor het ontbijt is     
 3, = per persoon en kinderen t/m 12 jaar  2,=. 
Opgave voor het ontbijt is mogelijk tot 30 april 
via www. koninginnevereniging.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.

Tijdens het ontbijt kunnen ervaren of niet-ervaren 
schilders of schilderessen het thema ‘Vrijheid 
wereldwijd; wat is daar voor nodig?’ schilderen. 
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 op bij Wiepie Terpstra, 0515-232147.

Kettingreactie of Domino-day
Makkum - Een kettingreactie of Domino-day; 
hoe je het ook gaat noemen: Het gaat in Makkum 
gebeuren op 5 mei vanaf 12.00 uur in het centrum 
van Makkum. Alle voorwerpen zijn mogelijk 
van middelgroot, tot groot tot zeer groot als het 
maar in kettingvorm opeenvolgend gaat vallen! 
Dingen kunnen door water, vuur, zwaartekracht 
en chemische reactie worden aangestuurd. Wie 

bedenkt nog meer varianten? Doe inspiratie op 
door de film ‘De Lauf de Dinge’ op You Tube of 
de C1000 supermarkt reclame. Opgave is tot 30 
april mogelijk via  www.koninginnevereniging.
nl. De inleg is  25,= per team en is inclusief het 
opruimen van de spullen indien gewenst. Voor 
meer informatie kun je bellen met Rein Feenstra, 
06-19540168 of kijk op de website.

Opgaven Koninginne- en Bevrijdingsfeest
Reünie 4 mei
Vanaf 13.30 uur begint de reünie voor Makkumers 
en oud-Makkumers in het feestpaviljoen. Voor  
 17.50 per persoon krijgt u 3 consumpties en 
een uitgebreide broodmaaltijd met soep, een kroket 
en melk of karnemelk. Opgave is mogelijk tot 23 
april 2010 bij T. Groeneveld-Binnema, telefoon 
0515-232607.

Playbackshow 29 april
Donderdag begint om 16.00 uur de playbackshow 
én met een optreden van de Makkumer K3. Opgave 
is nog mogelijk bij Mattie Terpstra, Bleekstraat 20. 

Paintball 2 mei
Opgave voor het paintball is mogelijk per team 
van vijf personen. De inleg is  25,= per per-
soon. Voor meer informatie en opgave kijk op de 
website.

Beachvolleybal 30 april
Teams spelen 2 tegen 2 of 4 tegen 4 in verschil-
lende klassen en het begint om 10.00 uur op het 
Plein. Opgave kan tot 22 april via de website.

Voor meer informatie en/of voor opgaven kijk 
op onze website: www.koninginnevereniging.nl

Makkum versieren
Dit jaar een speciaal jaar vanwege 65 jaar 
Bevrijdingsdag. Traditiegetrouw wordt Makkum 
om de vijf jaar opgefleurd met vlaggetjes, lichtjes 
en andere versierselen. Mogen we weer een beroep 
op uw creativiteit doen voor de versiering? Dit geeft 
een extra dimensie aan de feestelijkheden die starten 

met de playbackshow op 29 april en eindigen 
met Bevrijdingspop op 5 mei. Als bestuur van de 
Koninginnevereniging, de gezamenlijke buurten 
en de vele vrijwilligers zijn we bezig om voor deze 
feestweek de laatste puntjes op de i te zetten. Een 
mooi versierd Makkum mag dan toch niet ontbreken?

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Wist u dat...
* de vastenactie van de Sint Martinus school in  
 Makkum e 361.14 heeft opgeleverd

* er, speciaal voor de Open Dag van de water- 
 sportbedrijven, het afgelopen weekend een  
 Braziliaan naar Makkum is gekomen
 
* hij in Lissabon moest overstappen
 
* er i.v.m de IJslandse aswolk geen vliegtuig  
 vertrok naar Amsterdam
 
* de Braziliaan in Lissabon een auto heeft gehuurd  
 en vervolgens 18 uren heeft gereden om toch  
 op tijd in Makkum te kunnen zijn!

Laatste zangavond
Makkum – Zondagavond a.s. is er al weer de 
laatste zangavond van dit winterseizoen. Als 
spreker komt br. Wiersma uit Scharnegoutum bij 
ons en hij koos als thema: “Niemand anders dan 
Jezus”. Br. Wiersma zingt ook wel samen met zijn 
broer en is voor velen onder u geen onbekende 
meer. Medewerking verleent de zanggroep “Forte” 
uit Makkum, de naam Forte staat voor pittig en 
krachtig. De meeste liederen worden door hun 
zelf gemaakt en zij zingen o.l.v. mevr. A. 
Hoogenboom. De samenzang is onder leiding van 
br. A. Couperus. U bent allen hartelijk welkom 
in de C. Lenigestraat 10.

Zangcommissie Bapt. Gemeente 
Workum/Makkum.

Voorjaarsconcert 
in “Het Anker”
Makkum - Zaterdag 24 April a.s.is er een voor-
jaarsconcert in k.c. “Het Anker” te Makkum. 
aanvang acht uur ‘s avonds.  Drie koren verlenen 
hun medewerking hieraan, t.w. Interkerkelijk 
mannenkoor De Flevosanghers uit Makkum, 
Chr.Gem.Zangver. “God is mijn lied” uit Burgum 
en het “It Woldinghekoar” uit Wons. Tezamen 
120 zangers. Medewerking wordt verleend door 
Henk Lyklama op orgel en piano. Algehele leiding 
en solist Marco Rypma.

Concert in Avondrust
 
Makkum - We mogen langzamerhand wel spreken 
van een jaarlijkse traditie, dat op uitnodiging van 
de avondvrijwilligers ‘club’ van Avondrust, het 
orkest van Hallelujah een concert komt geven in 
ons zorgcentrum. Ook dit jaar worden, naast de 
bewoners, alle belangstellenden uit Makkum en 
wijde omgeving weer uitgenodigd om tegen een 
kleine onkostenvergoeding, hierbij aanwezig te 
zijn. Een avond vol muziek, ontmoetingen en 
gezelligheid. Het concert wordt gegeven op 
maandag 21 juni a.s. om 19.30 uur.

Namens de vrijwilligers van de ‘KoffieBar’, 
Marcel Knijff, voorzitter.
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V.V. Makkum
donderdag 22 april
Makkum D2 - Sneek/witzwart D3     19.00 
uur

zaterdag 24 april 
Mulier 1     - Makkum 1  14.30 uur
Drachtster/boys 3 - Makkum 2       12.30 uur
Scharnegoutum 2  - Makkum 3      12.45 uur

Makkum B1     - Nijland B1       12.45 uur
Makkum C1      - Franeker C2        10.15 uur
VWC C1      - Makkum C2     9.00 uur
Makkum D1      - YVC D1          9.00 uur
SDS D2          - Makkum D2      11.15 uur
Makkum D3      - Read/Zwart D2  10.30 uur
Frisia D10M    - Makkum D4M   14.00 uur
Makkum E1      - RES E1       10.30 uur
Makkum E3      - Heerenv./b E8  9.15 uur
Makkum F2     - Heerenv./b F5   9.00 uur

dinsdag 27 april
Oeverzw. B1 - Makkum B1   18.45 uur

Remke Bijma 
in actie op het paard

Makkum - Remke Bijma uit Skuzum lid van de 
gymnastiekvereniging DES in Makkum is 
Noord-Nederlands kampioen geworden in de 
categorie Junior 2 niveau 10 met 121,65 punten. 

Op de foto is Remke in actie op zijn favoriete onder-
deel het paard. De volgende stap voor Remke in 
de turnwereld is deelname aan de Nederlandse 
kampioenschappen.

Rob Bosch is Fries kampioen
Makkum – Op de tweede turnwedstrijd voor 
jongens in Lemmer bemachtigde Rob Bosch van 
gymnastiek vereniging DES in Makkum een 
tweede plaats. Door op de eerste wedstrijd eerste 
te zijn geweest met grote voorsprong is hij over de 
twee wedstrijden eerste geworden. Voor Rob en 
de winnaars in de andere categorieën klonk dan 
ook het Fries volkslied. Hylke de Jong haalde in 
zijn categorie een derde prijs. Beide jongens mogen 
door naar de noordelijke kampioenschappen die 
deze keer in Drenthe worden gehouden.

Voetbalprogramma
Harlingen - Op het Oostersportpark aan de 
Achlumerdijk in Harlingen is Makkum afgelopen 
zaterdag tegen een ruime nederlaag aangelopen. 
Na een 1-0 ruststand won Zeerobben, drie seizoenen 
geleden nog eersteklasser, mede dankzij 2 doel-
punten in de laatste 4 minuten van de wedstrijd 
met 4-1. Hoewel enigszins geflatteerd viel op de 
overwinning van de thuisploeg niets af te dingen. 
In alles bleek de thuisploeg iets verder te zijn 
dan de gasten die zich kranig verweerden, het in 
de tweede helft nog spannend maakten, maar 
uiteindelijk net te kort kwamen om een puntje 
mee naar huis te nemen. 

Makkum startte de wedstrijd zonder de vaste 
krachten Jan en Jelle Hiemstra die beide geschorst 
waren en node werden gemist. Hun vervangers op 
het middenveld, Menno Bijlsma en Jesse Adema, 
deden hun best maar konden het niet bolwerken 
tegen het sterke middenveld van Zeerobben dat 
in die linie zijn twee beste spelers had lopen. 
Naast de jonge Cees Smaal die met zijn loop-
vermogen, techniek en inzicht met name de eerste 
helft zijn talent etaleerde liep er op het midden-
veld van de thuisploeg een speler rond die al 
tegen Makkum speelde toen de meeste spelers van 
de gasten nog in de E-tjes en F-jes voetbalden. 
Hoewel een paar jaartjes ouder en een paar kilootjes 
zwaarder liet Michel van der Ploeg zien het 
voetballen nog steeds niet te zijn verleerd. Wat 
heet. Vlak na het op prachtige wijze voorbereiden 
van de beslissende 3-1 vlak voor tijd kreeg de 
technicus pur sang een terechte publiekswissel 
van zijn trainer. Niet alleen zorgde Van der Ploeg 
voor de beslissing in de wedstrijd, hij was ook al 
verantwoordelijk geweest voor de 1-0 voorsprong 
voor de thuisclub na zo’n 20 minuten spelen 
toen hij een directe vrije trap over de muur in de 
korte hoek achter keeper Theo Nota schoot. De 
voorsprong was gezien het spelbeeld terecht. 
Zeerobben was de makkelijker voetballende ploeg 
terwijl Makkum zich moest beperken tot de lange 
bal richting de 2 spitsen. Die hadden echter moeite 
om de bal in de ploeg te houden waardoor de 
linies, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen 
Delfstrahuizen, ver uit elkaar liepen. Duidelijk was 
ook dat Makkum in die fase erg moest wennen 
aan het (oude soort) kunstgras waarop werd 
gevoetbald. Verder dan wat speldenprikjes en 1 

goede kans kwamen de gasten in de eerste helft 
niet. Die kans was voor Bouke de Vries die de 
bal na een prachtige pass van Lennart Adema vol 
op de pantoffel nam. Keeper Arjen Veenstra van 
de thuisclub redde bekwaam. 

In de eerste fase van de tweede helft wijzigde het 
spelbeeld niet. Zeerobben bleef de bovenliggende 
ploeg en de 2-0 na tien minuten spelen door 
Wietse de Wit kwam niet onverwacht. Waar de 
vele meegereisde Makkum-supporters heel even 
vreesden voor een afstraffing bleek het tegen-
overgestelde het geval. Makkum verliet de ver-
dedigende stellingen en nadat Jesse Adema al 
een keer dichtbij was maar keeper Veenstra op 
zijn weg vond bracht Makkums beste aanvaller 
deze middag, Feike Melchers, de spanning terug 
in de wedstrijd. In het volle strafschopgebied 
omspeelde Melchers zijn directe tegenstander en 
met een droge schuiver in de verre hoek liet hij 
keeper Veenstra kansloos. Makkum zette druk, 
kreeg door dat er wellicht toch een puntje te 
halen was en Zeerobben, dat slechts een puntje 
uit zijn laatste 4 wedstrijden had gehaald, werd 
zichtbaar nerveus. Bijna leidde het gewijzigde 
spelbeeld  tot de verrassende gelijkmaker toen 
Lennart Adema na een mooie combinatie net 
naast schoot. Omdat Makkum noodgedwongen 
veel ruimte weg gaf bleef ook Zeerobben in de 
laatste fase van de sportieve wedstrijd continu 
dreigend maar het duurde tot de 88e minuut 
voordat de thuisploeg Makkum definitief op de 
knieën had. Toen was het Van der Ploeg die niet 
voor het eerst deze middag zijn technische  
kwaliteiten etaleerde en net zo lang kapte en 
draaide tot hij de vrijstaande Willem Faasse kon 
aanspelen die hard binnenschoot. Dat Albert 
Beuker in blessuretijd ook de 4-1 nog aantekende 
was voor de statistieken. 

Na de ruim uitgevallen nederlaag op het grote 
zaalvoetbalveld in Harlingen zal Makkum er 
aanstaande zaterdag alles aan gelegen zijn het 
goede spel van de wedstrijd tegen Delfstrahuizen 
weer op te pakken. Dat moet dan wel gebeuren 
in de derby tegen ‘angstgegner’ Mulier, de ploeg 
waarvan het sinds het seizoen 1999/2000 niet 
meer wist te winnen. Op sportpark It Fliet in 
Witmarsum wordt afgetrapt om 14.30 uur.

voetbal - Nederlaag Makkum in Harlingen

(eigen foto)

IJmuiden – Afgelopen zaterdag werd onder de rook 
van de Hoogovens de 20e editie van de Noordzee-
kanaal Sloepenrace gehouden. De deelnemers troffen 
tijdens de jubileumuitvoering perfecte omstandig-
heden om te roeien. Een aangename temperatuur en 
een matig briesje in plaats van de gebruikelijke kou 
en harde wind. Daar heeft IJmuiden als openings-
wedstrijd van het seizoen vaak patent op. Deze 
wedstrijd telde als eerste uit de serie van zeven mee 
voor de heren in de strijd om het Nederlands 
Kampioenschap. In totaal namen 69 teams deel waar-
onder 19 damesteams. Vanuit Makkum verscheen 
alleen de Twirre aan de start en de heren van de 
RVM waren zeer benieuwd waar ze stonden na de 
winterstop. Die was niet al te lang geweest; vanaf 
week 3 werd er volop aan de wal getraind. Nadat de 
langzamere sloepen waren gestart mochten de acht 
van de Twirre in de voorlaatste startgroep beginnen 
aan hun 15 km. Voor de wind, die nog een beetje 
aanhaalde, knalden de mannen achter de Mercator 

aan. Dit team uit Rotterdam ging er met 12 km/u 
vandoor maar de Makkumers konden knap volgen. 
Halverwege bedroeg de achterstand nog geen 100 meter 
en tegen de wind in begon de jacht naar andere 
sloepen. Het tempo ging omhoog en tegen de 10 km/u 
ging het team op zoek naar de Orkaan, de Nederlands 
Kampioen van 2009. Deze bleken, hoewel de achter-
stand steeds kleiner werd, toch te sterk. Zo ook de 
Grutte Bear uit Joure, ook zij hadden enorm getraind 
en kwamen uitstekend uit de winterslaap. De Twirre 
klokte 1’25”37, de vierde tijd en zowaar niet gek 
maar we wisten onmiddellijk dat het niet genoeg 
was voor een overwinning. 
Nadat de rekenmeesters de handicapberekening 
hadden uitgevoerd resulteerde dat in de volgende 
uitslag: 1. Orkaan, Harlingen, 2. Grutte Bear, Joure, 
3. Twirre, Makkum, 4. Ame Gijs, Hylpen.  Volgende 
week wordt er geroeid in Grou, de week erop gaat 
de Twirre als Open Friese Kampioen haar titel van 
2009 verdedigen.

Twirre uit Makkum derde in IJmuiden
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Nico Morien v .o .f .
annex plaatwerkerij spuiterij

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

Internet: www .nicomorien .nl

VOOR-
      RUIT!

AUTORUIT STUK?

AD Autobedrijf Nico Morien specialiseert zich in autoruiten .
Ster-reparatie (met kunsthars) vanaf WA-Extra
Rechtstreekse afhandeling ALLE verzekeraars

VERVANGING
Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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!

Ingezonden

Bente Groeneveld yn SJONG finale

* Bente Groeneveld

Makkum - Bente Groeneveld (18) út Makkum 
is ien fan de 12 finalisten fan it populêrste sjong-
festival fan Fryslân, SJONG. Dit festival wurdt 
jierliks organisearre troch it Taalsintrum Frysk 
fan Cedin yn gearwurking mei Omrop Fryslân en 
hat as doel om jongeren yn it fuortset ûnderwiis 

oan te trunen Fryske teksten te skriuwen en pop-
lieten yn it Frysk te sjongen. De foarrondes fan 
it festival wienen yn de studio fan Omrop Fryslân 
en Bente waard mei de oare finalisten útkeazen 
út 42 groepen en solisten. De finalisten ha fan de 
Omrop in fideoklip fan harren optreden krigen 
dy’t allegearre op YouTube te sjen binne. Bente 
har idoal is Beyoncé en hat har nûmer “Listen” 
sels oersetten yn it Frysk. It liet krige de titel “Lúster”. 
Yn ’t earstoan wie se fan doel om in folslein nije 
tekst op de wize te meitsjen. De tekst makke lyk-
wols sa’n yndruk op har dat se har doel bystelde. 
Se hat dêrom tidens it oersetten yn de Fryske taal 
it boadskip fan it liet safolle mooglik yn takt litten. 
Bente sit op it Bogermankolleezje yn Snits en moat 
dit jier eksamen dwaan foar Havo5. Se is sljucht 
op musicals. Koartlyn hat se “Joseph” yn Ljouwert 
sjoen en se wol fansels ek graach nei Mary Poppins 
ta. Bente sjongt alle jierren mei op it “Leugenbolle-
popfestival” yn Makkum en foarich jier wûn se 
de Snitser Soundmixshow organissearre troch Ut 
Sneek. Nei de Havo wol se graach de teaterwrâld 
yn en hjirfoar  in oplieding  folgje oan de NHL 
yn Ljouwert. Hooplik wurdt se nei it eksamen 
oan de oplieding talitte. De finale fan “SJONG”  
is op sneon 24 april yn DOK18 yn Dokkum en 
wy winskje Bente fansels in protte sukses ta.

(eigen foto)

 “Wij zullen nooit vergeten die zevende april,” 
die tekst van meester Pruiksma  die ik nu weer 
in de Belboei las, zongen we op school.  En het 
is waar, ik zal nooit vergeten hoe eerst het huis 
van dokter Bogtstra en daarna de kazerne in 
brand werden gestoken en dikke rookwolken boven 
Makkum hingen. Toch was dat nog lang niet het 
ergste, we zagen ook nog hoe de neergeschoten 
mannen achter de kazerne werden weggehaald 
en naar de RK school werden gebracht. Daar was 
ook een Makkumer jongen bij: Sjoerd Adema. 
Op gevaar af de al eerder gevoerde discussie weer 
opnieuw te openen: ik kan met de beste wil ter 

wereld niet begrijpen waarom er niet een straat 
naar Sjoerd Adema mocht worden genoemd. Hij 
heeft net als de anderen het hoogste gegeven wat 
een mens maar kan geven, zijn leven. Door een straat 
naar hem te noemen zullen ook bij generaties na 
ons zijn naam blijven leven en dat heeft hij ver-
diend. In Hengelo, waar ik nu woon, is zelfs een 
hele stadswijk vernoemd naar NBS mensen die 
de bevrijding niet mochten meemaken. Trouwens in 
Koudum is ook een NBS-er vernoemd,  de Tjalke 
van de Walstraat. Waarom kan dat in Makkum niet? 

Hengelo, Piet de Groot

Pingjum - Zaterdag 3 april j.l. werd er weer een 
onderlinge wedstrijd gehouden voor 3 verenigin-
gen n.l de Sj.Liauckemaruiters/Welleruiters en 
de Halsbânruters. Degene die met een winstpunt en 
prijs naar huis gingen bij de Halsbânruters waren:
In de klasse B een winstpunt voor Sanna v.d Heide 
met Teade van Tritsum met 181 punten. Krista 
Koomen won de 2e prijs met Vito v/d Terpen 
met 184 punten in de klasse L1 1 winstpunt. 
Bobbie Ydema met Artist won de 1e prijs in de 
klasse L2 met 183 punten 1 winstpunt. In de 
klasse M2 was er een winstpunt voor  Sanna v.d 
Heide met Bennie met 180 punten. In de klasse 
Z2 ging Bobbie Ydema met Parlein met een 
winstpunt naar huis met 207 punten. De beste 
combinatie van de morgen en middag gingen 
met een mooi dek naar huis. Voor de pechvogels 
was er een aanmoedigingsprijs.
 
Louise Nieuwenhuis ging naar Anna-Palowna 
met Sieuwke van Lutke Peinjum. In de 1e proef 

won zij de 1e prijs met 186 punten en in de 2e 
proef ook de 1e prijs met 185 punten,samen 
weer 2 winstpunten. Louise heeft in zeer korte 
tijd haar punten voor de klasse M1 bij elkaar 
gereden en mag nu in deze klasse uitkomen.
 
Zaterdag 10 april werd er in Harich de 1e kring-
wedstrijd van de kring Tusken Waad en klif   
verreden. Juliën Beersma kwam aan de start met 
Nabuco in de klasse Z2. Hij won 2 maal een 1e 
prijs met 2 keer 219 punten goed voor 2 winst-
punten. Annemarie Wietsma reed met Schelte-
Evert  K in de klasse M1 en won in de 1e proef 
de 1e prijs met 188 punten en in de 2e proef ook 
de 1e prijs smet 199 punten samen goed voor 3 
winstpunten. 

Anna Siemensma met pony Irma ging naar 
Franeker om daar mee te doen aan de bixie-
wedstrijd. Zij reed in de klasse A en won in de 1e 
proef de 1e prijs en in de 2e proef de 2e prijs.

PSV de Halsbânruters
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Sielansreed 16
GAAST

Vrijstaande woning 
met royale uitbouw en 

garage op groot perceel 
grond (1190m²) .

Vraagprijs:
€ 264 .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

Twee-zitsbankje g.o.h. kleur donkerblauw 150.-
tel. 06-15416043

Konijnenhok l. 150 / br. 50 cm  30.-, tel. 0515-
579312

Antiek Dressoir met glas in lood deurtje afm. 1,5 m. 
bij 85cm. bij 47cm. Vr.pr.  40.-, tel. 0515-232264

Aquarium 100x40x40 cm geheel compleet met 
toebehoren; Badgeijser Valiant, tel. 0515-231653

Ankertjes per stuk  5.-, tel. 0515-232725

Batavus herenfiets z.g.o.h.  65.-, tel. 06-18035366

Baby bjorn draagzak (zwart + schotse ruit aan de 
binnenkant) z.g.a.n.  20.-, tel. 0515-231279

Twinny load voor 2 fietsen, incl. bevestiging voor 
de trekhaak is van aluminium  40.-, tel. 0515-
233226

Polyester kano in goede staat  met peddels 200.-
tel 06-51021702

Moderne 3-zitsbank kleur zwart-leatherlook  50.-, 
tel. 0515-232182

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

Zoekertje



Nieuw zwempak welke gebruikt wordt in Workum 
voor zwemles (met drijvers) kleur geel/groen 
(mt. M 5-6 jr) (incl. kaartjes en dvd)  30.-, tel. 
0515-231279

Lesboek methode voor Keyboard deel 3 en of 4, 
serie Keyboard World, tel. 0515-576451

Zwart met grijze “Case Logic” Rugtas met inhoud. 
In deze tas zat een blauw broodbakje een zakmes 
en een fotocamera het betreft een Olympus u-9000. 
Vermoedelijk verloren langs de Workumerdijk/
Makkumerdijk in de omgeving van de volgelhut 
van it Fryske Gea bij Piaam, tel. 06-55538478

oor direct loods 150 m2 tot eind oktober 2010 en 
loods van 4x10 meter voor langere tijd. S. de Vries, 
tel. 06-46057648
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gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

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

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

VERLOREN

TE HUUR

Zoekertje

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Lammetje met 8 poten, 2 staartjes en 3 oren

Makkum – Jan van der Laan heeft in de loop 
der jaren als preparateur al heel veel en allerlei 
dieren opgezet. Van pony’s tot veldmuizen, maar 
een pasgeboren lammetje met 3 oren, 2 staartjes 
en 8 poten, is de eerste keer dat ik dit tegenkom 
zegt Jan van der Laan. “Als het een opdracht was 
geweest, had ik dit geweigerd”. De eigenaar had 

er verder geen belang bij, dus ben ik aan de slag 
gegaan. Tijdens het villen bleek dat het lammetje 
uit twee lichaamsdelen bestond, die aan elkaar 
waren gegroeid. Nadat alle acht pootjes een 
plaatsje hadden gekregen, kon het beestje weer 
in ‘elkaar’ worden gezet. Het lammetje krijgt 
t.z.t. een plaatsje in een museum.


