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Froukje en Beene Schotanus steken de vlag uit Door Judith van Lavieren

Makkum - Hemelvaartsdag 2011 viel op 2 juni. 
Het was stralend mooi weer en Beene en Froukje 
Schotanus waren ‘s middags naar Heechspanning 
geweest. Thuisgekomen streken ze met een 
glaasje wijn en wat te knabbelen in de tuin neer. 
Beide waren ze verdiept in een boek, totdat 
Beene Froukje flink hoorde hoesten. “Armen 
omhoog”, zei Beene automatisch, denkende dat 
Froukje zich verslikte. Al snel zag hij dat er meer 
aan de hand was. Froukje kwam niet uit haar 
woorden en haar rechterarm en rechterbeen 
functioneerden niet meer. Een rit in de ambu-
lance volgde en in Sneek constateerde de neuro-
loog dat Froukje een prop in haar hersenen had: 
een ernstig herseninfarct met blijvende gevolgen. 
“Je hoort het wel maar het dringt nog niet tot je 
door wat dat betekent”, zegt Beene. Hun leven 
had definitief een andere wending genomen.

Na een week in Sneek ging Froukje voor revalidatie 
naar Beetsterzwaag. Ze zou er 8 weken verblijven. 
Na een week Beetsterzwaag zei een verpleeg-
kundige tegen Beene: ”Froukje heeft last van 
heimwee, we gaan eraan werken dat ze volgend 
weekend naar huis kan”. Om dat in hun splitlevel-
woning voor elkaar te krijgen oefenden Beene 
en Froukje samen traplopen met de fysiothera-
peut. Op 3 augustus mocht Froukje definitief 
naar huis. Haar revalidatie bestaande uit fysio-
therapie, ergotherapie en logopedie vond vanaf 
toen in Sneek plaats. Froukje werkte hard en had 
zichzelf tot doel gesteld dat ze weer wilde wer-
ken en weer wilde fietsen. Het was moeilijk voor 
haar om uiteindelijk te moeten constateren en 
accepteren dat een terugkeer naar haar oude 
baan op het secretariaat bij Tichelaar niet moge-

lijk was. Ze raakten verzeild in de bureaucratie 
van UWV, ARBO en nog veel meer instanties. 
Gelukkig kwamen ze op dat moment in contact 
met Anneke van der Wal van MEE Friesland. 
Deze organisatie helpt mensen met een beper-
king op allerlei gebied. Zij heeft enorm geholpen 
om de papierwinkel de baas te blijven.

Vanaf januari gaat Froukje 1 dag in de week naar 
de Wurkwinkel in Sneek. Hoewel ze er aanvan-
kelijk erg tegenop zag heeft ze het er inmiddels 
goed naar haar zin. Het is prettig om mensen te 
treffen die hetzelfde overkomen is, die net als 
Froukje vroeger een leuke baan hadden. Froukje 
doet bij de Wurkwinkel aan toneel en ontdekte 
onvermoede tekentalenten bij zichzelf. Ook thuis 
schildert ze graag, maar de afgelopen maanden 
kwam ze daar niet aan toe. Al haar energie ging 
zitten in het volgen van rijlessen. Ze volgde deze 
lessen bij Sjoerd de Jong uit Heeg, hij is gespe-
cialiseerd in het geven van rijles aan mensen die 
een beroerte hebben gehad. Om haar rijbewijs 
weer geldig te laten verklaren legde Froukje op 
5 juni jongstleden een rijtest af. Men kijkt tijdens 
zo’n test of de kandidaat weer veilig en ver-
trouwd aan het verkeer kan deelnemen. “Het is 
geen examen maar het voelde wel zo”, zegt Froukje. 
Tijdens de 50 minuten die de rijtest duurde zat 
Beene in de Stolp te wachten, voor zijn gevoel 
duurde het eindeloos. Froukje kreeg bij terug-
keer van de examinator te horen dat zij weer in 
de auto aan het verkeer mag deelnemen. De 
vreugde op de Zalm 17 was groot. Beene stak de 
vlag uit, haalde bloemen en wat lekkers bij de 
koffie. Als trouwe lezer van de Makkumer 
Belboei tipte hij vervolgens de redactie.
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandarts Wommels,  Praktijk 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

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

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

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

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

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

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 b.g.g. 
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

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

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

Info Familieberichten
Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een bijzondere man.

Verdrie  g, maar dankbaar voor wat hij voor 
ons hee   betekend, geven wij u kennis van 
het overlijden van mijn lieve man, vader, 
schoonvader en trotse opa

Robert Willem Elhorst
* 3 juli 1947  19 juni 2013
   Enschede     Makkum

                24 november 1972

Rita Elhorst-Rikkert
Arian en Yvonne
Danica

Kofstraat 10, 8754 AS Makkum

De crema  eplech  gheid hee   op dinsdag 25 
juni j.l plaatsgevonden te Sneek.

Wij willen cardioloog T. Oomen (zijn Toon) en 
cardioconsulente Moniek Stolp (zijn Moniek) 
en huisarts B. Dierick heel erg bedanken voor 
de zorg en aandacht die ze aan Rob hebben 
gegeven. Zij stonden al  jd voor hem en ons 
klaar. Tevens willen wij onze dank uitspreken
voor alle zorg en betrokkenheid van het 
personeel van afdeling F1 van het Antonius 
ziekenhuis te Sneek en van de dames van de 
Thuiszorg.

          

Na jaren van vriendschap moeten wij onze 
lieve vriendin missen

Baukje Attema - Ouderkerken
je was er altijd voor ons. Bedankt voor alles.

Wij wensen Sybolt, de kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte voor de toekomst.

Jasper en Foekje de Vries
 
14 juni, 2013

Na een tijd van spanning en strijd, zijn we 
onze oud collega en koffie maatje kwijt.

Baukje Attema
    
We wensen Sybolt, de kinderen en kleinkinderen, 
veel sterkte toe.
                 

Hannie v.d. Wal
Hellen Rinia 
Baukje Hoogeveen
Atje Roorda
Alie Amels 

 3-7-1947                               19-6-2013
 De wil was er wel,

maar de kracht niet meer.
 
Te vroeg en verdrietig moeten wij nu al afscheid 
nemen van onze lieve vriend en buurman
 

Rob Elhorst
 
Wij wensen Rita, Arian, Yvonne en Danica heel 
veel sterkte en kracht toe. Voor nu en in de 
toekomst 
 
Sjoerd - Gerrie  Tjerk - Marijke 
Cor - Tinie Anne - Nelly
Jetze - Hillie  Wiebren - Tiny
Riemer - Wil Jochum - Ducke 

Afgelopen week kwam bij ons het bericht 
binnen, dat van onze collega Rita haar man

Rob Elhorst
is overleden. Wij wensen Rita, haar kinderen 
en kleinkind veel sterkte toe.
             
Je collega's bezorging 
Makkumer Belboei, Makkum
Y. van Bergen D Tuinier
Fam. v.d. Velde Fam. Schippers
Fam. Slootweg Sem Molendijk
Fam. v.d. Woude

Na een lange periode tussen hoop en vrees 
geleefd te hebben, moeten onze roeimaatjes 
Rein en Linda afscheid nemen van hun 
(schoon)moeder

Baukje Attema-Ouderkerken
De leden van de Zeesteeg wensen Rein en 
Linda en de familie heel veel sterkte toe 

Damesteam Herenteam
Diana Martijn
Hendrikes Roland
Jeanet Klaasjan
Hinke  Tjebbe
Amy Chris
Angelique Jacob H.
Annita Jacob S.
Ietsje Douwe
Sietske Eeltje
Zwaan Jan
Froukje Joop
Geeske Rudie
 Erik

Helaas….

Hebben wij als buurtbusteam afscheid moeten 
nemen van één onzer deelnemers

Johan Coosemans
               
is 15 juni na een slopende ziekte overleden.
Wij wensen zijn vrouw en overige familie alle 
sterkte toe.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Drukte in het centrum van Makkum

Makkum - In de week van 17 juni was het in het 
centrum van Makkum een drukte van belang. 
Graafmachines en werkverkeer van en naar de 
grondsanering bij de appartementen aan de 
Touwenlaan en naar de grondsanering in de tuinen 
van Slotmakersstraat 32, 34 en 36 zorgden voor 
veel drukte in Bleekstraat, Kerkstraat en Slot-
makersstraat. De chauffeurs moesten vooral in 
de Kerkstraat en Slotmakersstraat over veel stuur-
manskunsten beschikken om de vrachtwagens 
vanuit de Kerkstraat achteruit de Slotmakersstraat 
in te manoeuvreren. Op de Markt werd een tuin 
gerenoveerd, aan en afvoer moest door de stegen 
naar de Middenstraat plaatsvinden zodat het aan 
het begin van de week ook hier een drukte van 
belang was. In de loop van de week werd de 

stoep voor de Katholieke Kerk bestraat. De 
hobbels die er nog lagen na het weghalen van de 
bomen zijn nu netjes weggewerkt. 

De werkzaamheden in de Slotmakersstraat worden 
naar verwachting eind deze week afgerond. Tot 
dan is de Slotmakersstraat overdag afgesloten 
voor het verkeer ter hoogte van de Slotmakers-
straat 32, 34 en 36. In tegenstelling tot wat de 
woningstichting aanvankelijk verwachtte bleek 
het voor de bewoners niet mogelijk om tijdens 
de sanering in de woningen te verblijven. Er is 
hen vervangende woonruimte aangeboden. 
Verschillende media hebben bericht over de 
zorgen van de bewoners rond de lood-en asbest-
sanering.

Officiële overhandiging Dorpsvisie Exmorra 2013-2025     
 Door Judith van Lavieren

Exmorra - Op donderdag 20 juni werd in 
dorpshuis ‘t Honk de “Dorpsvisie Exmorra 
2013-2025” officieel overhandigd aan wethouder 
Wigle Sinnema van Súdwest-Fryslân. Dorpsbelang 
Exmorra organiseerde twee brainstormavonden 
in dorpshuis ‘t Honk. Tijdens deze avonden 
konden inwoners aangeven wat zij belangrijk 
vonden voor Exmorra. Ook is er contact geweest 
met de school en de jeugd over hun wensen en 
werd huis-aan-huis een enquête verspreid, die 
door 60 huishoudens werd ingevuld. Dat leverde 
uiteindelijk een werkgroep en 11 thema’s op. De 
thema’s waarover de werkgroep zich boog zijn: 
Leefbaarheid, Economische bedrijvigheid, Wonen, 
Jeugd, Ouderen, Onderwijs, Sport en Spel, Recreatie, 
Natuur en milieu, Verenigingen en Toerisme en 
cultuur. In de dorpsvisie staan per thema de 
huidige situatie, de gewenste situatie en de acties 
die daarvoor nodig zijn beschreven.

Voorzitter Sarie Lycklama à Nijeholt vertelde dat 
er veel tijd in de dorpsvisie gestoken is en dat er 
soms stevig gediscussieerd werd. Ieder lid van 
de werkgroep vervulde zijn eigen unieke rol. 
Waar de een kon zorgen voor de vrolijke noot, 
bracht de ander zijn schrijftalent en kennis van 
de dorpsgeschiedenis mee. Talent om alle infor-
matie technisch te verwerken, aandacht voor 
harmonie, creativiteit, de vaardigheid om te sturen 

en te motiveren; in de groep bleken al deze talenten 
vertegenwoordigd. Mevrouw Lycklama à Nijeholt 
bedankte ieder werkgroeplid voor zijn of haar 
specifieke bijdrage met een bos bloemen. Zelf 
kreeg zij bloemen aangeboden door Gosse 
Reitsma. Ook de twee fotografen werden met 
een boeket bedankt.

Hierna brak het moment suprême van de avond aan. 
Wethouder Sinnema knipte samen met werkgroep-
lid Johan de Groot het rood-witte startlint door 
en zij haalden daarna uit een gouden doos het 
eerste officiële exemplaar van de dorpsvisie 
tevoorschijn. In zijn toespraak vertelde Sinnema 
dat de gemeente Súdwest-Fryslan veel aandacht 
wil geven aan eigen identiteit van de 69 kernen 
die de gemeente telt. Om alle kernen tot hun recht 
te laten komen is er onder andere een kernen-
fonds en projectenfonds in het leven geroepen en 
er is een dorpencoördinator aangesteld in de 
persoon van Jaap Witteveen. Sinnema neemt de 
visie mee naar de gemeente. Na bestudering 
wordt de reactie naar Dorpsbelang Exmorra 
gestuurd. Sarie Lycklama à Nijeholt bedankte tot 
slot de kleine veertig aanwezigen voor hun 
belangstelling en er werd nog gezellig nagezeten. 
Een positieve bijkomstigheid van een dorpsvisie 
werd daarmee duidelijk: een dorpsvisie levert 
weer nieuwe sociale verbanden op.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Jong advies & training
Weerbaarheidstraining voor kinderen in de basisschoolleeftijd

Herkent u uw kind in het volgende? Weinig zelf-
vertrouwen, moeite om voor zichzelf op te komen, 
slachtoffer van pesten, voelt zich alleen, zit even 
niet zo lekker in z’n vel. Dan valt een aanmelding 
voor de weerbaarheidstraining “JONG” zeker te 
overwegen!

De weerbaarheidstraining “JONG” wordt gegeven 
door Judith Jong (orthopedagoog). Judith heeft 
ruim 10 jaar ervaring als orthopedagoog en trainer/ 
coach in zowel het speciaal onderwijs als de jeugd-
hulpverlening. Het is voornamelijk een mentale 
weerbaarheidstraining. Daarbij worden zowel 
gesprekstechnieken als creatieve middelen toege-
past. Dus niet alleen praten, maar vooral ook doen! 

Doelgroep: er is een trainingsgroep voor kinderen 
vanaf 6 t/m 9 jaar en vanaf 10 t/m 12 jaar. De 
maximale groepsgrootte is 8 kinderen. 

Visie: het kind staat centraal. Judith werkt laag-
drempelig en sluit aan bij de hulpvraag van het 
kind. Het uitgangspunt is dat kinderen zich veilig 
genoeg moeten voelen om gevoelens op een eigen 

manier te uiten. Elk kind is uniek en gaat op 
eigen wijze een leerproces aan. 

Werkwijze: in de groep krijgen de kinderen de 
kans om ervaringen met ‘lotgenoten’ te delen.  
We gaan zowel in gesprekken als meer op een 
creatieve manier aan de slag met het thema 
weerbaarheid. Het doel is om de kinderen veer-
krachtig te maken om met moeilijke situaties om 
te kunnen gaan. Judith werkt oplossingsgericht 
met improvisatie. Daarbij maakt ze gebruik van 
technieken uit de cognitieve gedragstherapie. 
Het programma is gebaseerd op eigen ervaringen 
en oefeningen uit bestaande methodes die hun 
effectiviteit hebben bewezen. 

Middelen: gesprekken, drama oefeningen, theater, 
muziek, beweging, tekenen, lichaamsoefeningen, 
werkboek en beeldmateriaal. 

Programma: 10 groepsessies van een uur. 
Indien gewenst kan het een vervolg krijgen in 
een individueel traject. Ook is er de mogelijk-
heid voor advisering naar ouders/verzorgers en 
school. De sessies worden afgesloten met een 
certificaten uitreiking waarbij ouders aanwezig 
mogen zijn. 

Start: vanaf september 2013 op de vrijdagmiddag 
(na schooltijd). Exacte tijdstip is afhankelijk van 
het aantal te starten groepen.

Locatie: MFC Maggenheim te Makkum.

Informatie/aanmelding: u kunt bellen naar  
06-45590820 of een e-mail sturen naar: jongad-
viestraining@gmail.com

Kosten: 12 euro per kind per sessie (excl. BTW).

eigen fotoeigen foto

Zaterdagmiddag 15 juni jl. is op de gewijde grond 
van de Groote Zijlroede het tweede galjoen van 
de vriendenploeg it Dûkte Aike van de helling 
gelopen. Met alle officiële handelingen die daar-
bij horen, liep het sloepje om 15.15 uur soepel 
van de schuinhelling en plofte het in de 
Turfmarkt. De heren van it Dûkte Aike vonden 
het scheepje afgelopen winter verwaarloosd in 
de rietvelden van de Piaamergeul tijdens het 
schaatsen. In april werd besloten om het schip op 

het droge te trekken en compleet te renoveren. 
Dit kon bij Pim Bergsma op de boothelling aan 
de Groote Zijlroede. Precies diezelfde locatie waar 
vroeger, tot kort na de oorlog, de jachtwerf gevestigd 
was. Het bootje is de Jelle gedoopt en genoemd 
naar de eerdere eigenaar en maker, Jelle Koornstra. 
Zoon Jan herkende het bootje wat 30 jaar geleden 
gestolen was. Een verificatie met foto en familie 
bevestigde dit. Een unieke vondst! Het schip krijgt 
een ligplaats in de Krommesloot.

Doop 'Jelle' it Dûkte Aike

*De doop en de onthulling van de naam Jelle werd gedaan door Tiny Koornstra-de Kort
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Stucadoorspeciaalzaak Gaasbeek             Door Judith van Lavieren

Makkum - Voor veel Makkumers is Stephan 
Gaasbeek geen onbekende. Sinds 7 jaar is hij 
woonachtig in Harlingen, maar daarvoor woonde 
hij 12 jaar lang in Makkum. De meeste mensen 
zullen hem kennen van zijn stucadoorsbedrijf 
Gaasbeek. Sinds vorig jaar is hij ook bekend van 
de inbrengwinkel en tekeapinmakkum.

Per 1 juli opent Stephan Stucadoorspeciaalzaak 
Gaasbeek. Het is een winkel waar men verf, 
rollers en kwasten kan kopen, maar ook steigers 
en kleding. Het is teveel om hier op te sommen 
want in totaal biedt hij wel 11.000 verschillende 
artikelen aan. Om daarvan een goed beeld te 
krijgen kan men een kijkje nemen op de site: 
www.stucadoorsbedrijfgaasbeek.nl. Daaraan gere-
lateerd zijn www.muurvervenshop.nl, www.sier-
lijstenshop.nl en ornamentenshop.nl. De namen 
van de laatste drie sites spreken voor zich. Alles 
kan online besteld worden en wordt thuis 
bezorgd. Stephan Gaasbeek hoopt echter dat de 
Makkumers zijn zaak niet alleen online maar ook 

“live” komen bezoeken. De winkel is gevestigd 
aan het Gruthof 5h/i. (Op de rondweg afslaan bij 
de Rinkelwinkel, rechtdoor over de kruising en 
dan naar de loods aan uw linkerhand). Stephan 
verkoopt verf van het merk Global Paint van 
Lifestyle en ornamenten en lijsten van Het 
Schippertje. Er is een kleurmengmachine die 
maar liefst 120.000 kleuren kan maken en ook 
alle andere zaken die je bij het verven nodig hebt 
zijn lekker dicht bij huis verkrijgbaar.

Vanaf 1 juli is Stucadoorspeciaalzaak Gaasbeek 
geopend van maandag tot en met zaterdag, van 9 
tot 5 uur. Naast Gaasbeek zelf zijn er nog twee 
medewerkers in dienst. Zelf is hij in elk geval op 
de dinsdag in Makkum aanwezig. Ook handig 
om te weten: Gaasbeek heeft ook een GLS 
Servicepoint voor het versturen van pakketten. 
De GLS Pakketshop werkt met drie maten en 
drie prijsklassen. Met mijn schatting dat er zo’n 
vijftig pakketten per week verzonden worden zit 
ik er ver naast: het zijn er 250! 

Afgelopen schooljaar heeft It Iepen Stee onder-
zoek gedaan naar de mogelijkheden voor een 
continurooster. Het rooster waarin de kinderen 
tussen de middag op school eten en pauzeren. 
Een vast en verplicht onderdeel bij de invoering 
van een continurooster is dat alle ouders eerst 
gevraagd wordt naar hun mening. Er is een 
enquête gehouden onder de ouders. En daaruit 
bleek dat de overgrote meerderheid van onze 
ouders voor de invoering van het continurooster 
is. Volgend schooljaar gaan we dan ook starten 
met de nieuwe schooltijden. 

De invoering van het continurooster brengt een 
aantal voordelen met zich mee. Zo is er meer rust 
in een schooldag; een ononderbroken schooldag 
levert een beter effect op van het onderwijs. 
Daarnaast blijven kinderen in het schoolritme en 
kunnen ze zich beter concentreren gedurende de 
dag. Ook kan de leerstof beter over de schooldag 
worden verdeeld. Door de kortere dagen is er 
meer tijd voor ontspanning en activiteiten op de 
middagen. Daarnaast hoeven de kinderen niet 
meer twee keer op een dag gehaald en gebracht 

te worden. Of zelf aan het drukke verkeer deel te 
nemen. Hoe ziet zo’n dag er dan uit? We starten 
wat eerder om 8.15. ’s Ochtends is er een pauze 
van een kwartier. Tussen de middag eten de 
kinderen hun lunchpakketje op in de eigen klas 
onder toezicht van de leerkracht. En er wordt een 
moment van rust geboden en buiten gespeeld 
onder toezicht van één van de teamleden. Na 
schooltijd is er desgewenst de mogelijkheid om 
gebruik te maken van de BSO. De BSO sluit 
hierbij natuurlijk aan op de nieuwe schooltijden.
In grote lijnen gaan de kinderen van 8.15 uur tot 
14.15 uur naar school. Ze hebben de woensdag-
middag ‘gewoon’ vrij. Voor de jongste kinderen 
geldt dat de vrijdag hun vrije dag blijft. En groep 
3 en 4 zijn om 12.00 uur vrij op vrijdag. 

Om te wennen aan de nieuwe tijden gaan we nog 
even ‘proefdraaien’ voor de zomervakantie, 
zodat we in augustus kunnen starten. We hebben 
er alle vertrouwen in dat deze nieuwe schooltijden 
een succes zullen zijn. Wanneer u hier vragen over 
heeft of benieuwd bent naar onze ervaringen dan 
horen we dit graag. 

Continurooster op It Iepen Stee
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Familieberichten

Myn earmke
stiif  om dy hinne

Sa moai dat wy no
broers binne!

Daan
is berne op 16 juny 2013, om 16.23 oere.
Hy weaget 3495 gram en is 51 sm lang.

Wiard, Pietsy & Jesse Altena
Kofstraat 18, 8754 AS Makkum

tel.0515-859146

Mem en soan rêste fan
12.00-15.00 oere en nei 20.00 oere.

Wolle jo langskomme, graach earst efkes skilje.

Wij zijn dolblij met de geboorte 
van onze dochter en ons zusje

Emma 
15 juni 2013

Reimo Tjeerdema 
& Susanne Hellendoorn

Ruben & Meike
De Schar 27

8754 BK Makkum
0515-233700

Ik ben der weer
Coby Kalf  

Klipperstraat 5, 8754 AT Makkum
Tel. 0515-232475
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Agenda
Donderdag 27 juni:
Makkum – Concert Hallelujah bij BlomYnien 
Kerkstraat aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 28 juni: 
Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 29 juni:
Makkum – Holle Poarte, Grote Bingo  
in de piramide aanvang: 20.00 uur
 
Zondag 30 juni:
Makkum – Keatslân “De Seize” 
Miedema van der Velde partij 30+, 50 +
Aanvang: 11.00 uur

Dinsdag 2 juli: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 3 juli:
Makkum – Oud papier container bij O.B.S.  
It Iepen stee aan Klipperstraat

Makkum – Opening expositie kunst-projekt 
Makkumer Visserijdagen in Bibliotheek Makkum 
aanvang: 16.30 uur

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger:  G.H.Visser

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

Witmarsum – R.K.parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. J Dijkstra

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

Makkum -  Holle Poarte, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. D. Tamminga
Organist: Mevr. K. Reitsma- Zijlstra
m.m.v. Dhr. R.J. Postma zang

Vanwege het koude weer zwembad Mounewetter 
pas laat in het seizoen de 10.000-ste badgast  kon 
begroeten, maar eindelijk op dinsdag 18 juni 
was hij daar dan. De gelukkige was de heer Kees 
de Vries uit Harlingen, die geregeld naar het bad 
komt om zijn baantjes te zwemmen. Hij kreeg 
van bedrijfsleidster Joke van der Vliet de felicitaties 
en een Mounewetter-badhanddoek overhandigd.

10 jaar Boizca open dag!   Door Doutzen Ouderkerken

Veel te zien, te horen en te ervaren!

Exmorra - Op zaterdag 15 juni jl. vierde Boizca 
haar 10 jarig bestaan. Om dit heugelijke feit te 
vieren was er een open dag georganiseerd door 
Sylvia Hemminga. Toen ik de aankondiging van 
deze open dag in de Makkumer Belboei van 
woensdag 12 juni las, had ik al meteen het plan 
gevat om daar een kijkje te gaan nemen. In dit 
artikel kunt u mijn ervaringen lezen, die ik heb 
opgedaan tijdens mijn bezoek op de boerderij 
gelegen aan de Meerswal.

Een gastvrij onthaal in de schuur van de boerderij. 
Verschillende stands waren er ingericht  met o.a. 
gezonde lekkernijen. Mijn aandacht ging uit 
naar de stand met de Chakra thee van Margo 
Ruiter. Een aantal thee kannen met daarop een 
kleur stonden op de tafel. Mij werd gevraagd 
naar de kleuren waar ik mij het meeste toe aan-
getrokken voelde en de kleuren waar ik niet 
zoveel met had. Rood, geel en oranje zijn toch 
mijn meest favoriete kleuren en groen eigenlijk 
niet. ‘Dan krijg je een glas thee uit de kan met de 
kleur groen, want dat heb je misschien nodig’ 
vertelde de man achter de stand mij. Proefde 
goed en lekker, maar vroeg daarna nog een glas 

thee uit de kan met de oranje kleur. Vreemd 
genoeg vond ik de thee uit de kan met oranje 
kleur minder lekker, was eigenlijk opgelucht dat 
mijn glas leeg was!

Na de thee naar de workshop Leefstijl ‘Zijn- in 
het hier en nu’, onder leiding van Sylvia Hemminga. 
Dit meegemaakt en ervaren. Een samenzijn met 
anderen, maar toch voor jezelf, daar in de woon-
kamer van de boerderij met het prachtige weidse 
uitzicht  op de weilanden van de Makkumer mar. 
Los van het verleden en van wat nog komen gaat. 
Zijn en in het hier en nu, door de focus te leggen 
op de ademhaling en het lichaam. Na deze ont-
spannende workshop gelijk naar de tuin gegaan 
van de boerderij, om nader kennis te maken met 
de permacultuur tuin. Guy Cotemans gaf daar de 
rondleiding en gaf uitleg over het hoe en wat. 
Hetzelfde systeem wordt ook toegepast in de 
tuin bij Verzorgingshuis Avondrust. Iedere donder-
dagmiddag vanaf 3 uur wordt er gewerkt in deze 
tuin door onder anderen de schoolkinderen van de 
verschillende basisscholen in Makkum. Weer veel 
nieuwe kennis en positieve ervaringen opgedaan. 
Goed plan om deze open dag mee te maken.

Sylvia Hemminga in actie bij de workshop Systemisch leven en werken.

Op 23 juni 2013 is het 90 jaar geleden dat de 
christelijke muziekvereniging Hosanna in Wons 
is opgericht. Dit jubileum is uniek en zal daarom 
het hele jaar centraal staan binnen de muziek-
vereniging en daarbuiten! Op 23 juni 1923 werd 
Hosanna opgericht. Door de jaren heen is er 
natuurlijk heel wat veranderd. Wat altijd hetzelfde 
is gebleven, is de plaats van Hosanna in het dorp 

Wons. Er wordt regelmatig een beroep gedaan op 
de muziekvereniging. Zo is Hosanna  betrokken 
bij kerkdiensten, het dorpsfeest, de doden-
herdenking en serenades. Hosanna staat sinds 2006 
onder leiding van dorpsbewoner Durk Lautenbach. 
De vereniging telt op dit moment 27 muzikanten, 
die elke maandag in het dorpshuis bij elkaar 
komen om te repeteren. Zoals gezegd staat het 
komende jaar in teken van het 90-jarig jubileum. 
We vieren het jubileum onder andere met een 
nieuwe website, een nieuwe groepsfoto, een studie-
weekend en bijzondere concerten. Op 15 november 
a.s. wordt het officiële jubileumconcert gehouden, 
waarvoor ook oude leden uitgenodigd worden. 
Op 21 juni 2014 zal het jubileumjaar feestelijk 
worden afgesloten met een spetterend concert op 
locatie. U zult dus binnenkort meer horen en 
zien over Hosanna.  

Chr. Muziekvereniging Hosanna viert 90-jarig bestaan!

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Rondrit met de paardentram 
Wooncentrum Avondrust
Wie kent hem nog van vroeger? De ouderwetse 
paardentram? Zou u er nog wel eens een ritje mee 
willen maken? Bij deze heeft u de kans! Stal 
Droppinghiem uit Aalzum is in het bezit van zo’n 
prachtige tram, die wordt voortgetrokken door twee 
Friese paarden. Wooncentrum Avondrust heeft een 
uitstapje met de tram georganiseerd, maar er zijn 
nog enkele plaatsen beschikbaar. Het uitstapje 
vindt plaats op dinsdag 9 juli en we vertrekken om 
9.30 uur vanaf Avondrust. Dan gaat de reis richting 
Workum, waar we een kopje koffie gaan drinken. 
We zijn rond 13.30 uur weer terug bij Avondrust en 
dan hebben we nog een gezamenlijke broodmaal-
tijd. De kosten voor het uitstapje bedragen €12,50. 
Heeft u interesse om mee te gaan? Of wilt u eerst 
nog wat meer informatie? Neemt u dan gerust even 
contact op met Wooncentrum Avondrust en vraagt 
u naar Mw. A. Hilhorst 0515 – 231655.

Geef uw nestkastbewoners door!

Net als ieder jaar doet Vogelwacht Makkum een 
beroep op inwoners van Makkum eo. om de broed-
resultaten van uw nestkasten door te geven. Hebt u 
een kast aan muur of boom opgehangen dan zijn 
wij benieuwd naar de resultaten! Een koolmeesje 
of misschien een ringmus? U kunt uw gegevens aan 
Oane Oostenveld doorgeven, onze stadsvogel 
inventarisator. Oane woont aan de Bleekstraat 7, 
telefoon, 0515 232745 te Makkum. Hij stelt het 
zeer op prijs wanneer u de inwoners van uw nest-
kasten met hem deelt. Per email mag ook, hiervoor 
kunt u het insturen naar jetzegenee@hotmail.com. 

Ieder jaar keren de zwaluwen terug naar vaste 
broedplaatsen. De huiszwaluw broed onder dakgoten 
en richels van huizen. De gierzwaluw broed onder 
de dakpannen. Boerenzwaluwen ziet u in het dorp 
niet veel, wel weer aan de randen van het dorp en 
bij de boeren. Vooral de gierzwaluw is een soort 
waar wij graag meer over te weten komen. Heeft u 
een of een aantal zwaluwen onder uw pannen dan 
horen wij dat graag. Bedenk dat bij deze soort een 
gloednieuw dak geen mogelijkheid op broeden 
biedt. Wilt u een dakrenovatie doorvoeren dan is 
het inpassen van nestpannen een goede optie. U 
vindt op de website: www.bfvw.nl meer informatie.

Gelukkig vinden de meeste huiseigenaren voor 
deze vogels wel een oplossing. Het plaatsen van 
een nestkast of een plankje te plaatsen voor de uit-
werpselen helpt direct. Hiermee geeft u een zwa-
luwgezin de tijd geeft om jongen groot te brengen. 
Deze vogels zijn niet alleen gezellig en schattig 
maar ook bijzonder nuttig. Wist u bijvoorbeeld dat 
de zwaluwen in de lucht enorme hoeveelheden 
insecten vangt? Bij een nest met vijf jongen worden 
per etmaal 6.000 insecten aangevoerd! In een 
broedseizoen met twee legsels vangt een zwaluw-
echtpaar ongeveer één miljoen insecten. Van vliegen 
heeft iedereen last, dus wees sociaal en geef de 
zwaluw ruimte zodat u indirect alle inwoners van 
Makkum een plezier doet! Komende zomer kunt u 
vinden en voor vragen raadplegen op de thema-
markt in Makkum. Alvast tot dan! 

Vogelwacht Makkum eo. 

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei
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Het verhaal van Len Collins                  Door Judith van Lavieren

Vorige week stond in de Makkumer Belboei het 
verhaal van Len Collins ,hij overleefde de crash 
op 29 juni 1942. Het verhaal van Collins 
verscheen in een boek in Canada. Dit verhaal 
heeft Bruce Barnes naar de Makkumer Belboei 
gestuurd. Helaas is de titel van het Canadese 
boek niet bekend. De vertaling is gemaakt door 
Berend Lammers. Deze week het tweede en 
laatste deel.

Enkele reis Lamsdorf
MIJN LAATSTE MISSIE door Len Collins.
De volgende dag, na een nacht doorgebracht te 
hebben in een stapel hooi, riep ik naar een per-
soon die melk afleverde in een roeiboot. Hij bracht 
me naar een boerderij. Terwijl ik eten kreeg en 
een rustplaats, was de Nederlandse politie op 
weg om me op te halen. Ze namen me mee naar 
een twee-verdieping tellend politiebureau aan de 
Makkumer vaart. De politie commissaris die me 
bewaakte, had een Luger pistool voor zich op 
tafel liggen. Ik beduidde hem dat ik naar het 
toilet wilde en hij ging terug naar zijn kantoor.

Ik rende de trap van het politie bureau af, over de 
straat, sprong over de reling van de brug over de 
vaart en over het jaagpad via een achtertuin. Hier 
gooide ik een bijenkorf om terwijl ik over een 1 
meter 80 hoge schutting klom en achterna gezeten 
werd door een vrouw met een bezem. Terwijl ik 
over het jaagpad rende, vlogen de kogels om 
mijn oren. Ik zag dat er weinig water in de vaart 
stond. Geen hoop daar. Over een omgeploegd 
veld kwam een politieagent op een fiets com-
pleet met hoofdtooi die op de Eiffeltoren leek. Ik 
gaf me over en ging terug naar het politiebureau.
Men vertelde mij dat de politie niet wist waar ik 
naar toe was gegaan. Het bleek, dat toen ik over 
de reling van de brug sprong, de school verderop 
net uitkwam. De kinderen zagen mij en bij de 
politie ging een lichtje op wie dat moest zijn.

Het Duitse leger arriveerde om me in hechtenis 
te nemen. Een knaap van het postkantoor ver-
telde me om aan de Duitsers te zeggen waar mijn 
parachute was, omdat -in mijn marineblauw 
veldtenue- ik voor een marine spion zou kunnen 
worden gehouden. Ik werd op een motor met 
zijspan naar het kanaal gereden waar ik in was 

geland. De parachute kon je vanaf de voetbrug 
zien liggen. De Duitsers zeiden: "Ga het ophalen". 
Ik zei: "Nee, het is nu van jullie. Jullie halen het 
maar". En dat deden ze. Twee gingen het water 
in, daarna nog vier en tenslotte stonden er tien 
Duitsers tot hun middel in het water te duwen en 
trekken aan de parachute, het harnas en het red-
dingvest. Een fluorescerend sos cylinder, helder 
geel van kleur, had drie dagen in het water gelegen. 
Plotseling kwam het uit het water en besproeide 
iedereen met een gele verfstof. Ik moest me 
inhouden om niet in lachen uit te barsten, toen 
een officier zijn Luger pistool trok.

Ik werd naar het vliegveld van Leeuwarden 
gebracht voor verhoor en werd voor de nacht in 
een cel gezet. In Leeuwarden ontmoette ik de 
piloot van een Messerschmit 110 die beweerde 
ons toestel te hebben neergeschoten. Ik schold 
hem in onvervalst Australisch uit. Hij begreep 
het, want hij had drie jaar in Oxford gestudeerd.
De volgende dag werd ik naar het politiebureau 
van Aken gebracht. Daar werd ik ondervraagd 
door Lord Haw Haw (sic!), die ik beleefd bele-
digde. Toen werd ik met de trein naar Keulen 
gebracht, waar ik een Brit en een Nieuw-
Zeelander ontmoette. Begeleid door drie Duitse 
bewakers stonden we op het station te wachten 
op soep (wat er nog van over was) bij de soep-
keuken, toen de Nieuw-Zeelander,die zich ergerde 
aan de grote posters van Hitler, Goebbles en 
Himmler, op de muur klom en een reeks scheld-
woorden naar hen toeschreeuwde. Al snel werden 
we omringd door honderden boze Duitse soldaten 
en burgers. Onze bewakers beschermden ons en 
stopten ons in een treincoupé, joegen de Duitsers 
eruit en hebben hierdoor ons gered van een 
lynchpartij. Echt waar!

De trein bracht ons via een schilderachtige tocht 
door bergen en prachtige valleien naar Frankfurt-
on-Maine om ondervraagd te worden in Dulag 
Luft door "American Joe" de vriend van elke 
vliegenier. Gedurende twee weken zat ik in een-
zame opsluiting in een kamer van 1.80 bij 1.20 
met één raam, een bed en, buiten, een dorpsklok 
die ieder kwartier luidde. Toen werd ik met de 
trein op transport gesteld naar stalag VIIIB, 
Lamsdorf, het begin van mijn 3 jarige opsluiting.
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Ten Cate
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

K.V. MAKKUM organiseert de
MIEDEMA van der VELDE

Bouw- en Timmerbedrijf PARTIJ 
v/h de Gebr. Miedema Partij, dit is de 15e keer!

Zondag 30 juni a.s. wordt deze Off. K.N.K.B. Partij 
Heren 30+ en 50+ del. met verl. ronde gehouden.

De prijzen bestaan uit levensmiddelen pakketten
en medailles aangeboden door 

Miedema van der Velde.
Aanvang: 11.00 uur.

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

Kantinedienst: v.a. 10.00 uur
Lolkje Abma – Japke Vlasbloem

v.a. 15.00 uur Sjoukje Hoekstra –
Ellen v. Hijum – Gretha Huisman

Met de bodyscrub verwijder je alle dode 
huidcellen waardoor je een stralende teint 
krijgt. In combinatie met de zonnebank 

heeft u de perfecte zomerse look.

Dus kom snel langs 
of maak een afspraak via

www.kapsalonnynke-beauty.nl
of bel 0515-232989

op de donderdag 
alleen uitgroei kleuren

 29,95

Woensdagmiddag 
kinderen knippen t/m 12 jaar 

 10,00

Heerlijke bodyscrub 
en 10 minuten zonnebank 

 25,00

Vanaf nu!!!

40 jarig jubileum organist Jan Sterenberg! Door Doutzen Ouderkerken
‘Bach is de allergrootste, dat blijft maar boeien, dat is zo sterk’

Makkum - Tijdens de kerkdienst van zondag 
26 mei jl. in het kerkelijk centrum ‘Het Anker’, 
was er een moment ingepland ‘Om wat te vieren’. 
Zo stond het letterlijk in de liturgie van deze 
eredienst. Organist Jan Sterenberg is dit jaar 40 
jaar verbonden aan de Protestante gemeente in 
Makkum. Uit naam van de kerkrentmeesters van 
de Protestantse gemeente van Makkum, hield Bram 
de Vries een korte toespraak. Jan Sterenberg kreeg 
na de toespraak een draaginsigne opgespeld en 
een oorkonde ter ere van dit heugelijke feit. 
Door Bram de Vries werd de hoop uitgesproken 
dat Jan Sterenberg het gaat volmaken tot 50 jaar. 
Meer over Jan Sterenberg kunt u verder in dit 
artikel lezen.

Op donderdagmiddag jl. rond 3 uur word ik 
gastvrij ontvangen door dhr Jan Sterenberg in de 
werkruimte van zijn woning te Bolsward. Een 
bijzondere ruimte waar een orgel en een piano 
een prominente plaats innemen . Waar langs de 
gehele wand boeken staan. Allemaal boeken 
over muziek. ‘Er komt iedere keer wat bij’, ver-
telt Jan Sterenberg. In de huiskamer staan nog 
meer boeken maar dan voornamelijk over theo-
logie en geschiedenis. Nog steeds studeert Jan 
Sterenberg een aantal uren per dag. ‘Het blijft 
handwerk. Er is zoveel veel literatuur en een 
stuk wat je 5 jaar geleden voor het laatst heb 
gespeeld moet je weer opnieuw oefenen’. Bach 
is voor Sterenberg de componist. ‘Dat kan niet 
kapot gespeeld worden. Daar blijf je je hele 
leven mee bezig’.

Jan Sterenberg is geboren en getogen in Schie-
dam. Zijn vader had in Schiedam een drogisterij 
en aanvankelijk was het de bedoeling dat Jan 
Sterenberg het bedrijf van zijn vader zou over-
nemen. In zijn vrije tijd was hij al amateur orga-
nist. ‘Sinds 1963 was ik organist in Schiedam en 
van 1967 tot 1972 ook in Maassluis,’ vertelt Jan 
Sterenberg. Een vriend, die in Bolsward woonde 
en die verbonden was aan de muziekschool, 
attendeerde hem erop dat er plek vrij was op de 
muziekschool in Bolsward. Het werd toen al 
zichtbaar in de drogisterij wereld, dat het slechter 
zou worden en zijn vader had plannen om te 
stoppen met het bedrijf. Jan Sterenberg is toen in 
contact gekomen met de toenmalige directeur 
van de muziekschool Piebe Bakker. Hij werd 
toen aangenomen op de muziekschool en heeft 
toen in Leeuwarden aan de Muziek Pedagogische 
Academie zijn bevoegdheid gehaald. ‘ Eerst heb 
ik bij Jan Jongepier gezeten en later in de orgel-
klas bij Piet Post, die was toentertijd organist 
van de Grote kerk in Leeuwarden. Ook heb toen 
daar mijn pianoacte gehaald’.
 
Sterenberg is 30 jaar verbonden geweest aan de 
muziekschool . In 1972 is de familie Sterenberg 
naar Friesland verhuisd. De eerste 4 jaar in Makkkum 
en daarna in Bolsward. ‘Ik moest natuurlijk stu-
deren, zo’n drie uur per dag, en dat deed ik op 
het orgel in ‘Het Anker’ en ja dan ben je ook 
zomaar organist’. Vanaf 1973 was hij, samen met 
Wietse Adema, organist van ‘Het Anker’ in Makkum 
de toenmalige Gereformeerde kerk. Sinds 1987 
is Jan Sterenberg ook vaste organist van de 
Doniakerk in Makkum. Nu tezamen met organist 
Anne Kalkman begeleidt hij de diensten voor de 
Protestantse gemeente te Makkum. Sterenberg 
speelt ook regelmatig in de RK kerk in Bolsward 
en in kerken in de omgeving van Bolsward. Jan 
Sterenberg geeft nog regelmatig orgelconcerten. 

Jan Sterenberg een man met passie voor muziek. 
Ik besluit dit artikel met de woorden van Jan 
Sterenberg: ‘Mijn hobby was mijn vak later en 
mijn vak is mijn hobby, ben er dag en nacht 
mee bezig!’

eigen fotoeigen foto

Makkum - Om de zomer in te luiden werd er op 
7 juni om 12.00 uur een barbecue georganiseerd 
voor de cliënten van Avondrust. Omdat het weer 
niet te voorspellen valt, was er in de tuin een tent 
geplaatst. Achteraf bleek het prachtig weer te 
zijn, maar dat hebben we nu eenmaal niet in de 
hand. Er kwamen 45 cliënten meeëten. Een CD 
met countrymuziek stond aan op de achtergrond. 
Partyservice v/d Zee uit Arum had in samenwerking 
met het keukenteam van Avondrust de barbecue 
verzorgd. Er was van alles te eten, salade, stokbrood, 
gehaktballetjes, varkenshaasjes, hamburgers, gebak-
ken aardappeltjes, stoofpeertjes en vers fruit. Even 
uitbuiken na de tijd was er deze keer niet bij, 
want onder leiding van de Desert Eagles kregen 
we ook nog een workshop Line Dancing! Dus 
met z’n allen aan de slag. Dat bleek ontzettend 
leuk te zijn en we hadden talent, want een dans 
waar anders 45 minuten voor werd uitgetrokken, 

leerden wij in een kwartier! De cliënten gingen 
om 14.15 uur weer huiswaarts na een geslaagde 
barbecue. Niet alleen de cliënten gingen deze dag 
aan de barbecue, ook het personeel en de vrijwil-
ligers (met partners), zij hadden in de avond-
uren genoten van een heerlijke barbecue en kregen 
ook een workshop Line Dancing. 
Een dag later, op 8 juni vond van 10.00 – 17.00 uur 
de jaarlijkse familiedag plaats. Hierbij worden 
dan ook familieleden van de cliënten uitgenodigd. 
Ook deze dag stond in het teken van Country en 
Western, met ’s morgens een optreden van Janet 
Mulder, countryzangeres en ’s middag een demon-
stratie en workshop van de Passion Dancers. En 
natuurlijk weer heerlijk eten!

Iedereen die heeft meegewerkt om de barbecue 
en de familiedag tot iets fantastisch te maken, 
nogmaals bedankt!

Barbecue en familiedag Wooncentrum Avondrust
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www.makkumerbelboei.nl

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

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

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

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

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

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

Familieberichten
Makkumers weer naar WK Eiwerpen

Makkum – Vrijdag 13 juni is in Café Romano, 
ook bekend als het hoofdkwartier van de Neder-
landse Eiwerp Federatie, de delegatie voor het 
wereldkampioenschap Eiwerpen officieel voor-
gesteld. De delegatie was voor de gelegenheid 
gekleed in de WK-shirts die zijn gesponsord 
door Sporthuis A.P. van der Feer uit Bolsward. 
De Makkumers Andries Smink en Hillebrand 
Visser zullen wereldtitel gaan verdedigen op het 
Wereldkampioenschap Eiwerpen, dat op 30 juni 
in het Engelse Swaton zal worden gehouden. 
Smink en Visser zijn, behalve regerend wereld-
kampioen, ook Nederlands kampioen. Gezien de 
resultaten in het verleden is het bepaald niet 
ondenkbaar, dat zij hoge ogen gaan gooien.
 
Smink en Visser hebben er zin in. “Wij zullen dit 
jaar flink aan de bak moeten. Wij hebben forse 
concurrentie gekregen uit Ierland die ons wereld-
record kort geleden hebben verbroken” aldus 
Andries Smink. De afstanden, die hij en zijn vaste 
partner Hillebrand Visser regelmatig realiseren, 
vallen in ieder geval niet uit de toon bij de pres-
taties van de Ierse deelnemers in voorgaande 
jaren. In Swaton zullen, buiten Nederlandse en 
Engelse teams, ook vertegenwoordigende teams 
uit, onder andere, Australie, Nieuw Zeeland, 
Hong Kong, Finland, Duitsland en Griekenland 
deelnemen. Nieuw dit jaar zijn twee teams die 
ingevlogen worden vanuit Japan. De Japanners 

worden gevolgd door een productieteam van 
NHK TV. Het Nederlandse team is door de 
Japanners gevraagd om hen te trainen op de dag 
voorafgaand aan het Wereldkampioenschap.
  
Smink en Visser zullen in Engeland worden ver-
gezeld door het damesteam, bestaande uit Tinet 
Tigchelaar en Angeliques de Vries en Jacques 
Hoogenboom, de secretaris van de Stichting Open 
NK Eiwerpen, die met Smink als vanger deel zal 
nemen aan het trebuchet schieten. Hoogenboom 
zal tevens als chef de mission optreden. Als het 
team op 1 juli zal zijn teruggekeerd in Makkum, 
hebben zij nog een kleine twee weken voordat 
het Open Nederlands Kampioenschap zal worden 
gehouden. Vanzelfsprekend zullen beiden ook 
daar acte de présence geven. 

Op 13 juli is de Markt in Makkum het strijd-
toneel van dit evenement, dat in vier disciplines 
wordt gespeeld: het traditionele afstandwerpen, 
eistafette, Russisch Ei Roulette en trebuchet. Om 
de wedstrijden in het traditionele afstandwerpen, 
eistafette, Russisch Ei Roulette en trebuchet vol-
gens alle regels te laten verlopen zal voorzitter 
Andrew Dunlop van de World Egg Throwing 
Federation als chief umpire optreden. Tevens 
zullen 2 Britse teams deelnemen aan de diverse 
onderdelen. Inschrijving voor het Open NK is 
nog mogelijk via de site www.eiwerpen.nl.

In de avond/nacht van elf op 12 juni is aan ons 
jachtje dat gelegen is in de Melkvaart nabij de 
Botterstraat ernstige schade toegebracht. Met 
een scherp voorwerp zijn drie sneden met een 
lengte van ongeveer 85 cm in het dekzeil aan-
gebracht. Op nagenoeg die zelfde plek dobberde 
een moedwillig losgemaakt bootje stuurloos 
rond en ruim een jaar eerder zijn een aantal 
stootwillen kapot gesneden en in het water 
gegooid. Als je de krant leest of de TV aanzet 
lees of hoor je bijna elke dag van vernielingen en 
het kapot maken van iemands dierbare en soms 

met moeite verkregen spullen. Misschien was 
het naief om te denken, maar dat er ook zulke 
vernielzuchtige figuren in ons lieflijke dorpje 
aan het IJselmeer ronddolen, wilde er bij mij tot 
dusver niet in, maar helaas moet ik mijn mening 
op dit punt herzien. Als de dader/s achteraf spijt 
hebben kunnen ze dit uiteraard aan mij, of als dit 
te veel gevraagd is aan de redactie van de 
"Belboei " doorgeven.                          

J. van der Heide 
Tjalkstraat 18 Makkum

Vandalisme in Makkum
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Nette Thule dakdragers voor auto’s met dak-railing 
lengte drager 1.20m. Geschikt voor o.a. VW Touran, 
Golf, Passat. Dragers zijn voorzien van antidief-
stal preventie en sleutels zijn aanwezig. € 50,-- 
tel. 0515 232392

"Antieke" koperen schemerlamp, met 2 kapjes, 
25 euro. tel. 0515232577

3 dagen in Winterberg Sauerland in hotel zur 
Sonne, incl. diner data 15 t/m 17 juli 2013 voor 
€ 75,00. tel 06-81881450 na 18.00 uur.

Een rieten poezen mandje 7,50 euro Rieten honden 
maand. 10 euro. Plastic hondenmand 10 euro 
Kano peddel  25 euro. tel. 0638328179

Gratis videobanden in Makkum. Alle genres zijn 
welkom (Disney, komedie, horror, etc.). Heeft u 
dit voor mij? Stuur een mailtje naar: matamilja@
hotmail.com.

Maandagmiddag in de Kerkstraat (tussen de bakker 
en de bibliotheek): sleutel met groenmetalen feston-
haak en Yin Yang sleutelhanger met inscriptie. 
tel.06-44200352.

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan wordt 
dit de eerst volgende woensdag niet geplaatst, 
doch een week later!!! Uitgezonderd wanneer u 
iets heeft gevonden of verloren. Gratis geplaatst 
tot  250.- email: belboei@makkum.nl

VERLOREN

GEZOCHT

j ij 12 00

Zoekertje

Wist u dat...
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - 
De Macht van het Kleine in Makkum het € 864,55 
heeft opgebracht. De opbrengst van de collecte 
is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, 
voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van 
aangepaste vakanties voor mensen met epilepsie 
en individuele hulp.

er op woensdag 3 juli een oud papier container 
staat bij openbare school It Iepen Stee

er een oud papier hok bij school is en dat u elke 
schooldag uw oud papier kunt komen brengen

wij met de opbrengst van het oud papier leuke 
dingen doen voor de kinderen

Gezien in Makkum

* OBS It Iepen Stee haalt maar liefst 1158 euro op met een sponsorloop voor KIKA! 

Verslag Menno’s Familie Kaatspartij

Kingma-Walinga Ouder/Kind Partij Zondag 9 juni 2013

Tourist Info Makkum zoekt vrijwilligers

Zondag 9 juni jl. vond deze familiekaatspartij 
plaats. Alle leden binnen het partuur moesten 
familie zijn van elkaar en minimaal moest men 
één dame binnen de gelederen hebben. Er deden 
vier parturen mee. Er werd gekaatst in een poule. 
Het partuur van de Fam. v.d. Velde bestaande uit 
Milan, Andrea en Rina Nota, verloor hun eerste 
partij van het partuur van de Fam. Amels/v.d. 
Land met Evelien, René en Jan Ruurd met 5/3 
– 6/2. In de 2e en 3e partij liep het ook niet meer 
zo goed, zodoende eindigden zij op de vierde 
plaats. De Fam. Amels/v.d. Land won ook hun 
2e partij, dit keer van de Fam. Smink: Bauke 
Jetze, Willy en Jelle de Hoop. Uiteindelijk 
behaalde de Fam. Smink de derde plaats. De 
Fam. Attema: Loes, Hayo en Siepie begon ook 
uitstekend aan deze dag. In de 1e partij wonnen 
zij van de Fam. Smink en daarna ook van de 

Fam. v.d. Velde. De finale (zo zou je het met 
recht mogen noemen) ging aldus tussen de Fam. 
Attema en de Fam. v.d. Land/Amels. Mede door 
de verraderlijke opslag van Evelien, waar zelfs 
Siepie af en toe moeite mee had, de geweldige 
uitslag van voorinse René en de routine van 
kaatser/coach/mentor Jan Ruurd, won de Fam. 
v.d. Land/Amels met 5/3 – 6/4 en pakten hier-
mee de 1e prijs. Deze Familiekaatspartij eindigde 
met het uitreiken van de prijzen (heerlijke diner- 
waardebonnen), wederom beschikbaar gesteld 
door Bistro Hennie fan Richt, waarvoor hartelijk 
dank.

Uitslag:
1e: Fam. v/d Land-Amels: Evelien, René, Jan Ruurd       
2e: Fam. Attema: Loes, Hayo en Siepie.  

Op deze droge maar koude dag kwam de jeugd 
weer in aktie met hun ouders. Bij de Welpen 7 
partuur waar in 2 poules werd gekaatst. In Poule 
A verloren Chantal & Simon al hun partijen. 
Lieke 7 Alex wonnen 1 partij. Levi en Theo wonnen 
2 partijen maar verloren van Larissa & Andries 
die al hun partijen wonnen. In Poule B spannende 
partijen. Wesley & Gretha verloren hun 2 partijen. 
Feike & Lolkje verloren nipt van Jacob & Jeltsje 
waardoor Jacob cs het opnamen in de finale tegen 
Larissa cs. Geen spannende partij want Larissa cs 
bleken te sterk vooral door de opslag van Larissa. 

Uitslag
1ste prijs Larissa & Andries Smink
2de prijs Jacob Bosma & Jeltsje Folkertsma

Bij de pupillen 2 poules van 5 partuur. In beide 
poules werd leuk en spannend gekaatst. Melvin 
& Ellen verloren helaas al hun partijen. Ingmar 
& Karin wonnen 1 partij. Robin & Jelle wonnen 
2 partijen maar verloren alleen van Xander & 
Monique die al hun partijen wonnen. Zij waren 
dus de 1ste finalist. In Poule B verloren Siebren 
& Frits al hun partijen. Amber & Leo wonnen 1 
partij. Harry & Danny verloren 1 partij en wel 
van Jorn & Egbert. Laatsgenoemden op naar de 
finle. Ook hier geen spannende finale want ook 
hier bleken Jorn & Ebgert te sterk.

Uitslag
1ste prijs Jorn Dijkstra & Egbert v.d Veen
2de prijs Xander & Monique Nauta.

Bent u trots op Makkum en de omgeving en bent 
u gastvrij ingesteld? Als u in de zomerperiode een 
paar uurtjes over heeft en graag wilt vertellen hoe 
mooi onze omgeving is, wellicht is vrijwilliger 
bij de Tourist Info Makkum iets voor u. De self-
service Tourist Info / TIP in Makkum is op zoek 
naar vrijwilligers die in de zomerperiode gasten 

te woord willen staan. Het gaat om maandag t/m 
zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur, de rest van de 
openingstijden is de Tourist Info onbemand. 
Heeft u interesse om één of meerdere dagen als 
vrijwilliger aan de slag te gaan, dan kunt u per 
mail contact opnemen via promotie@makkum.
nl of bel met Charlotte Draaijers, 06-10954081.

Geslaagd na een herexamen?
Had je een her maar ben je nu toch geslaagd? Dan 
kun je nog meedoen aan het artikel in de Belboei 
over geslaagden. Stuur een mail met je naam naar 
judithvanlavieren@live.nl. Je ontvangt dan een vragen-
lijstje dat je ingevuld retour moet sturen. De lief-
hebbers mogen ook nog op de foto! Op de eerdere 
oproep zijn al leuke reacties binnengekomen. 
Alleen heeft nog niet iedereen de vragenlijst terug-
gestuurd, hierbij dus meteen de vraag om dat als-
nog te doen zodat jullie allemaal mee kunnen doen.


