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Doetie na 15 jaar verkoopster bij Bakkerij Kluft
nu in de VUT
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

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

* Tijdens het etentje in It Posthûs kreeg Doetie een cadeau en bloemen bij het afscheid. In het midden
het echtpaar Dooitze de Boer en zijn vrouw Doetie met linkes Akkie Kluft en rechts Ferry Kluft.
Makkum - Doetie de Jong is in 1949 geboren
op het schip van haar ouders. Dit is zo langzamerhand iets wat niet veel mensen meer kunnen
vertellen. Natuurlijk zijn er nu ook genoeg jongeren,
die op een schip geboren zijn, maar de omstandigheden toen en nu verschillen nogal enigszins.
Als kind ging ze naar de school in de stad of het
dorp, waar het schip lag. Dit was soms enkele
dagen, maar ook wel eens langer. De schipperskinderen hadden een mapje, wat van school naar
school ging. Langs de kade in IJmuiden liep bijvoorbeeld een mevrouw en die vroeg of er ook
leerplichtige kinderen aan boord waren. Ze werden
dan meegenomen en volgeden de lessen. Eenmaal
aan boord was het de bedoeling dat de taken die
ze gekregen hadden, gemaakt waren, voordat ze
weer een andere haven aanliepen.
Op een bepaald moment wilde de moeder van de
kinderen de Jong wel naar de wal. Voordat dit
zover was ging Doetie al naar een familielid in
Makkum en zodoende kwam ze op de lagere school
in Makkum. Op veertienjarige leeftijd vroeg Bakkerij
Ypma iemand in de winkel en huishouding en
dat werd Doetie. Hier leerde ze veel. Enige bijscholing na de lagere school heeft ze zelf gedaan.
Negentien jaar oud werd er getrouwd en kwam
het echtpaar de Boer in Gaast te wonen. Doetie
kreeg haar eigen winkel. In het winkeltje werden
sigaretten, verf, klompen verkocht en soms stond
er een fiets van Rinia, of elektrische apparatuur
van de Firma van der Weerd. Van der Weerd opende

een filiaal in Workum en hier werden de werkzaamheden van Doetie voortgezet. De winkel in Gaast
ging dicht. Dit heeft een groot aantal jaren geduurd
en de winkel in Workum werd gesloten. De kinderen konden zich best redden en Doetie wilde
wel iets ondernemen. In de Makkumer Belboei
vroeg Bakkerij Kluft iemand in de winkel en ze
ging langs. Er was ervaring in de bakkerij en dat
kwam goed van pas. Wel was er sinds Bakker
Ypma veel veranderd. Dit zou ze tot aan de VUT
leeftijd doen.
De laatste werkdag van Doetie had een hectisch
verloop. De oudste dochter uit Terwispel wilde
nog één keer brood bij haar moeder kopen. Ze nam
een jonge hond mee en bond die buiten de winkel
aan de bank. De hond schrok ergens van en de riem
ging stuk en de stabij was verdwenen. Iedereen
zocht. De hond was volkomen vreemd in Makkum
en waar zou hij zijn? Klanten werden gevraagd
om mee te zoeken en het bijzondere afscheid gebak,
wat bij de koffie geserveerd zou worden bleef
staan. ’s Middags meldde iemand dat er een hond
in de Doniastraat voor een huis stond. Dit was het
huis waar de moeder van Doetie ooit gewoond
heeft. De hond werd gevonden en iedereen gelukkig
en eindelijk kon het gebak aangesneden worden.
Het had wel tot gevolg dat de hele familie met
het echtpaar de Boer naar huis ging en daar ging
eten. Bij het afscheid kreeg Doetie een etentje in
het Posthuis aangeboden en een welness bon die
inmiddels al gebruikt is.

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Ook Funda ligt
in ons bereik

Adverteren op deze positie?
Neem contact op met de acquisitie
06 - 53 54 22 43
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Info
Kerkdiensten
zondag 18 april
Van Doniakerk
9.30 uur ds. H.G. Rozendal, Sneek
Piaam
11.00 uur ds. J. Ek, Brummen
R.K. kerk
9.30 uur Parochievoorganger
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur ds. E.I.T. Brussee-v.d. Zee, dienst te Bolsward

Weekenddiensten Wûnseradiel
Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281

Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur het
antwoordapparaat van uw eigen huisarts.

Familieberichten
Als er iemand rusten mag,
de ogen sluit voorgoed,
dan weten wij dat U hem straks
in 't nieuwe land begroet.
Wij zijn heel verdrietig nu Mike zijn 'stief' papa

Marcel Poort
al zo jong moet missen.
We leven mee met Janet, Mike en Danique.
Kinderen, team, SC en MR van CBS 'De Ark'
Ver. CBO Wûnseradiel.
Makkum, 3 april 2010

******** Hoera **********

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

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

40 jaar

kusjes van Amber en Xander

50 jaar geleden heeft deze Sarah
haar eerste luier vol gescheten
Het is heus waar en iedereen
die mag het weten
Vrijdag hoeven we geen gebak
want we hebben al een oude taart
Het is de paarse bijna-beppe
die dan verjaart

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

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

Kimswerd – MFC 21.00 uur
‘Maitiïdsfeest’ met zangeres Reina

dinsdag 20 april
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Witmarsum – Café-restaurant “Gekroonde Roskam”
19.45 uur slotavond Vrouwen van Nu Afd. Wûnseradiel.
Gast de heer K. Schulte onder het motto ‘Een halve
eeuw Hollandse muziek’

Uit eigen regio

Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities. Vanaf 1 april a.s. is een geheel nieuwe collectie
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien van
Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. is de
collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode
geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl

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

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

Schettens – Rommelmarkt van 10.00-14.00 uur
in en rondom dorpshuis “De Terp”. De gehele opbrengst
is voor de restauratie van het dorpshuis

Allingawier – Aldfaers erf route expositie. Vanaf 1
april a.s., het begin van het nieuwe seizoen van de
Aldfaers erf route, zal in het Expositiekerkje in het
Museumdorp in Allingawier een doorlopende tentoonstelling 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.

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

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

Gaast – Doarpshûs “De Fûke” 20.00 uur
Maatklaverjassen

Onze lieve papa wordt morgen

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

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

Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 15)
v.a. 16.00 uur Zangfestival Federatie van Muzieken Zangverenigingen in Wûnseradiel

Makkum – Kinderkleding verkoop MFC
(peuterlocatie)

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

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

zaterdag 17 april

woensdag 21 april

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 R.J. Meijering, Wjuckslach 1, Koudum. tel. 0514-522424
- 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

Agenda

Deze hardwerkende jongeman
is blij dat hij vanaf zondag 18 april
van zijn AOW genieten kan.

65 jaar

van harte gefeliciteerd

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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Wist u dat...
* er vrijdag 23 april een Fanci-fair bij “OBS
De Iepen Stee” is.
* Deze begint om 18.30 t/m 20.30 uur. Er zijn
leuke prijzen te winnen en er is voor ieder wat
wils. Voor de jeugd is er een springkussen aanwezig. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd
* maandag 3 mei al om 10.00 uur de kinderen hun
vrijheidsbord kunnen maken i.p.v. om 12.00 uur
* ’s middags om 14.00 uur de Jeroen’s Jeugdshow
begint
* er ’s avonds om 19.30 uur een Gezinsbingo is

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

* dit alles in het feestpaviljoen is aan de
Lieuwkemastraat
* er zaterdag 8 mei rommelmarkt is t.b.v. “Actie
kerkenwerk”. Heeft u nog spullen, bel dan even
naar Titia van der Heide, tel. 0515-232834
* Wij deze week niet alle copij konden plaatsen.

Campina Pappen, beker 500 ml..................................79
Geraspte Kaas, 100 gram....................nu 25

cent

cent korting

Page Toiletpapier, 8 rol...................................van 3.29 nu 2.49

55 Plussers Opgelet !

Lays Chips, paprika of naturel, 200 gram...................95

cent

Makkum – Donderdagmiddag 15 april a.s. is de start
van het nieuwe “jeu de boules” seizoen op de banen
in de tuin van Avondrust, om 20.00 uur meedoen
is gratis! Eventueel na afloop gezellig ’n kop koffie
of thee drinken voor eigen kosten in “Avondrust”.
De ouderenbonden ANBO, PCOB en Uni KBO.

Appelsientje Sinaasappelsap, 1 liter............................89

cent

Napoleon Kogels, diverse soorten.........................nu 99

cent

Voor het goede doel

Dash Wasmiddel Oceanfriss, 1.224 kg...........van 5.69 nu 3.99
Granny Smith Appels, kilo.................................................1.99
Aanbiedingen geldig van do. 15/4 t.e.m. wo. 21/4

De gehouden Simavicollecte te Wons heeft  156.39
opgebracht. Alle gevers en collectanten hartelijk
dank.

Rundvleesvoordeel

Magere Runderlappen
500 gram
Profiteer van 15 t/m 17 april
van dit smakelijke voordeel

Varkensvleesvoordeel

Filetlapjes
4 halen = 3 betalen
Vleeswarenvoordeel

Runderrollade
bakje Selderijsalade
bij 150 gram

Vers uit de grill

4 gebraden Kippenpoten
vier en vers
Specialiteit van de week

Bacon Pakketje
100 gram

4,90
4=3
gratis
5,1,45
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Panna voetbal
Makkum - Voor de eerste keer in Makkum wordt
er een Panna voetbaltoernooi georganiseerd. Bij
Panna voetbal staat het scoren van een doelpunt
niet voorop maar mooie acties, respect afdwingen
en de tegenstander voetbaltechnisch ‘beledigen’.
Panna is een voetbalvorm ontstaan uit de Surinaamse
voetbalcultuur. De letterlijke vertaling voor het
woord is ‘poortje’, wat in het voetbal staat voor
het door de benen spelen van de tegenstander.
Wanneer je een ‘panna’ scoort bij je tegenstander,
dan is het gelijk knock-out. Een korte voetbalvorm,
waarbij de subtiele bewegingen meer waard zijn
dan het scoren van een doelpunt. Deze activiteit
sluit aan bij een populaire lifestyle onder jongeren
en maakt daarmee deel uit van een jeugdcultuur.

Panna voetbal is daarmee een perfect middel om
sport en bewegen onder jongeren te stimuleren.
Panna wordt bij voorkeur 1 tegen 1 gespeeld
gedurende maximaal 3 minuten. Als een speler
in balbezit is, moet hij binnen vijftien seconden
een doelpoging doen, anders gaat de bal naar de
tegenstander. Hij kan een panna of een doelpunt
scoren. Bij panna is de wedstrijd direct afgelopen.
Wanneer er na 3 minuten geen panna gescoord
is, telt het aantal gescoorde doelpunten.
Het Panna voetbal begint om 14.00 uur op zondag
2 mei bij het feestpaviljoen aan de Lieuwkemastraat.
Opgave kan ter plekke en is gratis. Voetballers
van jong tot oud: laat deze kans niet voorbijgaan
om eens Panna te spelen!

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

Playbackshow

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

Makkum - Wie is al druk aan het oefenen voor
de Playbackshow op 29 april maar heeft zich nog
niet opgegeven? Ga snel naar Mattie Terpstra,

Bleekstraat 20 of geef je op via de website
Koninginnevereniging.nl

1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

Paintball

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

Makkum - Opgave voor het paintball op zondag 2
mei is mogelijk per team van vijf personen. De inleg

is  25,= per persoon. Voor meer informatie en
opgave kijk op de website Koninginnevereniging.nl

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

Lytse Merke Pingjum met 1e feesttent op 16 en 17 april
Pingjum - Traditiegetrouw wordt in Pingjum in
april gestart met de Lytse Merke. Door het ontbreken van een ruimte voor de toneeluitvoering
heeft de Kulturele Kommissie een aantal jaren
terug besloten om een feestweekend in april te
organiseren. De feesttent staat zoals elk jaar in
april weer op de Kleinhuisterweg.
We starten op vrijdagavond 16 april met de
toneeluitvoering van Bloody Mary. Het is een
blijspel wat in het Frysk wordt opgevoerd door
9 enthousiaste Pingjumers. Zij zijn al een aantal
maanden flink aan het oefenen. Het stuk speelt
zich af op een cruiseschip en is voor jong en oud

een aanrader. Na het toneelstuk gaan de beentjes
nog even van de vloer met de band “the Change”.
Op zaterdagochtend verzamelen de kaatsers zich
voor het tentkaatsen wat de gehele dag duurt.
Uiteindelijk zullen de winnaars van de 1e kaatspartij rond 17.00 uur de kransen omgehangen
krijgen van de voorzitter. Zaterdagavond 17
april wordt de Lytse Merke besloten met de
feestband “Impact” die tot in de kleine uurtjes
zal spelen.
We hopen dat het 1e tentfeest in de regio een groot
succes zal worden en veel bezoekers zal trekken.

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
speklappen
verse worst
hamlappen
gehakt

 32.50

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

VW Sharan Automaat 2.0i
Zwartmett,a/c-ecc
Lm.velgen,mistl.voor
Trekhaak,radio-cd
83 dkm bj 2003

uniGar Horjus

Nu  11950,-

VW Golf 1.9TDI,Turijn,5drs,airco,83dkm

2006

€ 12950,-

Opel Vectra 1.6-16v,5drs,trekh,nwe apk

1996

€ 1850,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,r-cd, 98dkm

2006

€ 12845,-

Audi 80,1.8i,groenmett,st.bekr,lm.velg

1993

€ 1495,-

VW Sharan Automaat,zwart,airco,84dkm

2003

€ 11950,-

Peugeot 106 Kid,3 drs,nwe apk,125dkm

1995

€ 1495,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm

2004

€ 10450,-

Hyundai Getz 1.4i,a/c,5drs,trekh,36dkm

2007

€ 8950,-

Opel Astra 1.6i GL,5drs,st.bekr,cpv

2000

€ 4750,-

Grijs kenteken;

Peugeot 307 Hdi,5drs,airco,trekh,r-cd

2002

€ 4650,-

Fiat Dobló Cargo 1.9jtd,grijsmett,98dkm

2002

€ 3450,-

Nissan Primera 1.6 Slx,5drs,airco,trekh

1999

€ 2250,-

Peugeot Partner 1.9D,roodmett, 141dkm

2002

€ 3250,-

In en verkoop nieuwe en gebruikte auto's
www.garagehorjus.nl
suderseewei 7, 8754 gk Makkum
0515-231318

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

AFHAALMENU
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
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BAS ZIJP

Stichting It Preamke vaart weer!

aardappel - Groente - Fruithandel
Wij staan zaterdag's op de
parkeerplaats in de Lieuwkemastraat

Mooie rode Hollandse tomaten
1 pond voor maar ....................  0.65
Grote krop zachte sla
1 krop voor maar .....................  0.65
Mooie bos radijs
1 bos voor maar ......................  0.40
Hollandse Komkommers
1 voor maar .............................  0.40

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum - Na een lange winter is dan eindelijk
de lente begonnen! Ook bij Stichting It Preamke uit
Makkum is men blij dat het vaarseizoen voor beide
pramen weer van start kan gaan. De stichting
beschikt over een praam voor max. 18 personen
en een praam voor max. 40 personen. Hiermee
worden, op dinsdag- en donderdagmiddagen in
het seizoen, 2 uur durende vaartochten gemaakt
door de prachtige omgeving in en rond Makkum.
De pramen worden gevaren door enthousiaste
schippers, die zorgen voor een ontspannen en
gezellige sfeer tijdens de vaartocht. Daarnaast is
het mogelijk om een geheel verzorgde dagtocht
te maken óf als groep een praam af te huren voor
bijvoorbeeld een familiedag, vrijgezellenfeest o.d.
Tevens bestaat de mogelijkheid tot catering (hapjes

en drankjes) aan boord. De Stichting werkt samen
met enkele ondernemers in Makkum, wat heeft geleid
tot gezellige en bijzondere dag-arrangementen,
waarbij de deelnemers ook zelf actief bezig zijn!
Via de nieuwe aantrekkelijke website van Stichting
It Preamke kan men op een overzichtelijke manier
alle aangeboden vaartochten en arrangementen
bekijken. Gun uzelf dus een dagje op het water met
Stichting It Preamke en geniet van al het moois
dat Makkum en omgeving te bieden heeft. Voor
verdere informatie kunt u de website bezoeken:
www.preamke.nl Hier vindt u tevens de adressen
en telefoonnummers waarop u een tochtje of
arrangement kunt boeken. Stichting It Preamke
is klaar voor een “waterrijk” vaarseizoen!

Cheque van 2400 euro voor Haïti

(foto Evert Zwier)

* Trots overhandigen de meiden ‘DJ Leef’ de cheque aan Betty Hibma. v.l.n.r. Fardau, Lisanne, Betty
Hibma, Johanna en Daniëlle
Witmarsum - Het door burgemeester Piersma
geopende benefietconcert voor Haïti, op 19 maart
j.l. in “De Gekroonde Roskam” te Witmarsum was
een groot succes. Na zijn eigen optreden zorgde
Sipke de Boer er op voortreffelijke wijze voor dat
de optredens van de diverse artiesten goed verliepen. Er was een afwisselend muziekprogramma,
zelfs bekende Friezen, waaronder Piter Wilkens en
Wim Beckers verleenden hun muzikale medewerking. Verrassend was het optreden van “Tol”,
de gelegenheidsband van de families Stellingwerf/
Konig, die menig (oud) dorpsgenoot deed genieten
van hun muzikale talenten! Halverwege de avond
was er een verloting. De loten werden goed verkocht, zo konden velen een prijs, gesponsord door

o.a. de plaatselijke middenstand, mee naar huis
nemen. Op donderdag 1 april kon een cheque met
het mooie bedrag van 2400,- euro overhandigd
worden aan Betty Hibma uit Franeker. Betty
verbleef in het kindertehuis “God’s Littlest Angels”
in Haïti toen het door een aardbeving werd getroffen. Het geld kan goed gebruikt worden voor het
kindertehuis en de slachtoffers van de aardbeving
(info: www.bettygoeshaiti.wordpress.com). Betty
was blij verrast met de cheque.
De organisatoren, Daniëlle, Johanna, Lisanne, Elisa
en Fardau ( DJ LEF) willen een ieder die op zijn/
haar wijze deze avond tot zo’n succes hebben
gemaakt, heel hartelijk bedanken!

pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 14 april 2010

Matineevoorstelling
‘Russische Romances’

(eigen foto)

* Tineke Langedijk en Ludmilla Tokareva
Makkum – Het NUT Makkum nodigt u uit voor
de matineevoorstelling ‘Russische Romances’.
Gezongen door Tineke Langedijk, begeleid op
piano door Ludmilla Tokareva. De romance is
een muziekgenre, van oorsprong uit Spanje overgewaaid naar het Tsaristische Rusland, zo’n 250
jaar geleden. Het bleek een goede combinatie;
de Spaanse passie en de Russische intensiteit.
Liefdesliederen zijn het, gezongen in het
Russisch. Met gedichten van Tolstoi, Toergenjev
en Lermotov op muziek gezet door o.m. Tchaikovski
en Glinka. Een heel palet aan gevoelens wordt
op poëtische wijze beschreven, zowel in de tekst
als in de muziek, waarbij de befaamde Russische
`Witte weemoed` de boventoon voert. In Rusland
is dit genre altijd zeer populair geweest, Veel
Russen kennen deze liederen woordelijk, maar in
West-Europa is het nog vrij onbekend, ook door
de taalbarrière. Om u de Russische romances beter
te kunnen laten beleven wordt daarom bij elk
lied een vertaling vooraf gegeven.
Laat u muzikaal betoveren door deze voorstelling,
op zondag 25 April, van 16.00-17.30 uur, in de
Doopsgezinde kerk, aan de Bleekstraat in Makkum.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur. Toegangsprijs voor leden 6 euro, niet-leden 8 euro.
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Trio-hengelsportverenigingen gezamenlijke wedstrijden

(eigen foto)

Ids Idzenga uit Makkum eindigde als vijfde in de eerste ronde
Makkum - Op zaterdagmorgen 3 april j.l. is de
eerste bekerwedstrijd gevist van HSV de Voorn
(Harlingen), HSV De Deinende Dobber (St.
Annaparochie) en HSV Ons Genoegen (Makkum).
Met ingang van heden vissen deze drie hengelsportverenigingen gezamenlijk. De vislokatie was
het van Panhuyskanaal bij Makkum nabij de Carl
Fellingerbrug. De vissers hadden een stevige koude
zuidenwind op kop, maar gelukkig bleef het droog.
Het was een moeilijke visserij. Er werden geen
grote aantallen gevangen, maar sommige vissers
die de brasem op de stek hadden vingen wel een
behoorlijk gewicht. De uitslag was als volgt:

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

UNIL SMEERMIDDELEN

en aanverwante producten (b.v. voor metaalbewerking)
GRATIS THUISBEZORGD DOOR HEEL FRIESLAND

* GASOLIE (VOOR LANDBOUW)
* HBO-I, PETROLEUM
* AUTODIESELOLIE
* OPVANGBAKKEN, TANKEN, POMPEN
Voor kwaliteit en service

Fa. JOUSTRA-BRANJE
OLIE * KOLEN * KACHELS
Skoallestrjitte 1a, Easterein
Tel. 0515-331279, Mobiele tel. 0653-325360,
Fax 0515-332506

1. J. de Vries
2. K. Bakker
3. T. Wielinga
4. F. Temme
5. I. Idzenga
6. P. Roedema

12180 gram
10260 gram
4040 gram
3460 gram
3100 gram
2820 gram

7. S. Feenstra
2160 gram
8. B. Altena
2060 gram
9. G. de Lange
1420 gram
10. J.R. de Boer 1320 gram
11. F. van Duinen 1080 gram
12. T. Landskroon 940 gram
13. J. Wijbenga 920 gram
14. J.R. den Boer 900 gram
15. R. de Jong
820 gram
16. S. Kloostra
740 gram
17. G. van Doorn 660 gram
18. J. Meilink
640 gram
19. W. Bakker
300 gram
20. J. Gerritsma 60 gram
21. H. Nauta
0 gram
De volgende wedstrijd wordt gevist op zaterdag
17 april in de Zwette bij Roordahuizum. Om
6.00 uur dienen de vissers aanwezig te zijn voor
de loting. Er wordt gevist van 07.00 - 11.00 uur.

Open dag bij Jachtbouw en Scheepstechnische dienst
Gebr. van Enkhuizen
Makkum - Diverse Makkumer watersportbedrijven
openen hun deuren op zaterdag 17 april 2010.
Bij Jachtbouw en Scheepstechnische dienst Gebr.
van Enkhuizen zijn de scheepswerf en de werkplaatsen te bezichtigen. Aan de kade liggen tal
van schepen afgemeerd die in de loop der jaren
door Gebr. van Enkhuizen zijn gebouwd, dat zijn
diverse Noordkapers, een Noorderkotter, Noordwaardsloep en een Noordwaardsleper.
Tijdens de Open Dag wordt het landelijke, door de
Gebr. van Enkhuizen gelanceerde, www.scheepsmotorenregister.nl gepresenteerd. Het scheepsmotorenregister is te vergelijken met het Nederlands

Auto Paspoort. Als u bij een auto onderdelen
nodig heeft hoeft u alleen maar uw kenteken op
te geven en elke garage kan zo de juiste onderdelen bestellen. Dit kan na de registratie in het
scheepsmotoren register ook voor onderdelen
voor een scheepsmotor. Reuze handig! Tevens kan
er op een eenvoudige manier een online onderhoudsboekje van de scheepsmotor worden bijgehouden, een handig middel om bv. bij verkoop
aan te tonen dat het onderhoud van de motor
altijd naar behoren is uitgevoerd. Registratie is
geheel kosteloos en kan tijdens de Open Dag op
17 april aanstaande van 10.00 toto 16.00 uur op
de Strânwei 11 te Makkum.
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Uitvoering van een
nieuwe Jozefcantate

Makkum - Op zondagmorgen 18 april zal om
9.30 uur het Projectkoor uit Makkum en het kleine
koor van CBS de Bron uit Bolsward een nieuwe
cantate over het leven van Jozef uitvoeren onder
de titel: De derde dag…. Het gaat over de episode
dat Jozef in de gevangenis zit en daarna de dromen mag uitleggen. Een cantate is een zangstuk.
In deze cantate zijn er onderdelen voor de koren,
Jozef, de schenker en de bakker. Het verhaal
verder wordt verteld door de sopraan. Zij zingt
de recitatieven. De solisten zijn: Johan Hopman
(Jozef), Hein Dijkstra (de schenker), Beene
Schotanus- (de bakker). De recitatieven worden
gezongen door Aukje van der Meer. De begeleiding
wordt verzorgd door een blaasensemble en de
organist is Jan.F.Sterenberg. Het geheel staat
onder leiding van Anne Kalkman.

Vrouwen van Nu
afd. Wûnseradiel
Witmarsum - Het winterseizoen van de bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu van de afd.
Wûnseradiel nadert al weer haar einde. De leden
kunnen terug zien op een geslaagd seizoen met
gezellige avonden en leuke excursies. De slotavond is op dinsdag 20 april a.s. om 19.45 uur in
de Gekroonde Roskam. Als gast komt de heer K.
Schulte, onder het motto: Een halve eeuw Hollandse
muziek, vertellen over- en muziek laten horen van
de sterren van weleer o.a. De Ramblers. Mis deze
avond dus niet, ook gasten zijn weer welkom.

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl
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Witmarsum judo successen tijdens Friese kampioenschappen

Leeuwarden - Afgelopen zaterdag waren er in
Leeuwarden de jaarlijkse Friese kampioenschappen
Judo voor judoka’s van zes jaar en ouder. Van Judo
Witmarsum namen er veertien jeugd judoka’s deel
aan dit kampioenschap en wel met veel succes.
Senah Oostenveld (8 jaar, -30 kg) was sinds lange
tijd terug op de judomat. Ze begon haar toernooi
wat twijfelend, beide judoka’s kwamen niet tot
scoren. De scheidsrechter wees aan het einde de
tegenstandster als winnaar aan waardoor Senah
de partij op beslissing verloor. Vervolgens wist
Senah de twee poule partijen in volle winst (ippon,
10 punten) om te zetten en zo kwam ze in de
finale terecht. Helaas ging de finale partij verloren,
voor Senah was er een mooie derde prijs.
Róchelle Lindeman (8 jaar, - 40 kg) zat in een
pittige meiden poule. Ze verslikte zich in haar
eerste tegenstandster en verloor de partij. Róchelle
herstelde zich heel goed en won haar overige
twee poulepartijen. Hierdoor kwam Róchelle met
een verliespartij de finale binnen. Helaas ging ook
de finale partij verloren waardoor ook Róchelle
een mooie derde prijs mee naar Makkum nam.

Nico Morien v.o.f.

annex plaatwerkerij spuiterij
De Munniksplaat 3
8754 HG Makkum
Telefoon 0515-232323 Fax 0515-232770
Internet: www.nicomorien.nl

STER IN DE RUIT

GRATIS*
*Vanaf standaard
WA-Extra verzekering

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

Luke van Palmhoven (9 jaar, -38 kg, Makkum)
liet zien een goed en mooie potje te kunnen judoën.
Luke judoöt zelf een half jaar maar liet dat in zijn
partijen niet zien, die waren van grote klasse.
Tijdens de eerste partij wist Luke een mooie O
Goshi (heuptechniek) te maken waarvoor hij een
technisch ippon kreeg. Helaas ging de tweede poule
partij tegen een ervaren judoka verloren. Luke
liet zich echter niet kennen en wist vervolgens
twee partijen met ippon (10 punten) te winnen.
Zo kwam Luke in de strijd om het brons. Deze
partij ging ook tegen een ervaren wedstrijd
judoka met een hogere graduatie. Luke liet zien
dat hij een knokker is maar verloor de partij.
Daar Luke liet zien dat hij een zeer goede inzet
toont bij de lessen en zeer gedreven is zal hij
worden bevorderd met een slip hoger.
Dennis van Malsem (8 jaar, - 30 kg) liet ook in
Leeuwarden weer mooi judo zien. Zijn beide poule
partijen wist hij vlot met mooie heuptechnieken
in volle winst om te zetten. Dennis wist ongeslagen
de finale te bereiken. Helaas gingen de beide

finale partijen verloren waardoor ook Dennis
een mooie derde prijs mee naar Makkum nam.
Sasker Yntema (10 jaar, - 40 kg) was ook in
Leeuwarden weer goed op dreef. Sasker verslikte
zich in zijn eerste partij die hij dan ook verloor.
Hij herstelde zich snel en wist zijn tweede poule
partij met een mooie overname op een O Soto
Gari (beenhaak) in volle winst om te zetten. De
laatste poule partij wist hij met een houdgreep te
winnen. Zo kwam Sasker met een verliespartij
verlies in de finale poule terecht. Hier liet Sasker
zien wat hij kon. Met een mooie heuptechniek en
houdgreep wist hij hier beide partijen te winnen.
Sasker nam een dik verdiende tweede prijs mee
naar Wons.
Ardi Bashotaj (9 jaar, -60 kg) begon zijn toernooi
met een verlies partij. Ardi zat in een pittige poule
ingedeeld, zelf judoöt Ardi een half jaar. Zijn
tegenstanders droegen gele en oranje banden,
ervaren jeugdjudoka’s. Ardi liet zich echter niet
kennen en wist zijn overige drie partijen heel
netjes in winst om te zetten. Goed aanvallen en
zelf verzekerd ging hij te werk. De gedreven
Ardi nam een hele mooie en dik verdiende
tweede prijs mee naar Witmarsum.
Samir van der Wal (9 jaar, - 30 kg) was sinds lange
tijd van afwezigheid ook weer terug op de mat.
Een pittige poule waarin zeer aanvallend judo
van alle judoka’s te zien was. Samir wist in zijn
poule zijn beide partijen in volle winst om te zetten
door een mooie heuptechniek en houdgreep te maken.
Hierdoor kwam hij ongeslagen in de finale terecht.
De finale partij ging jammerlijk verloren, zo kwam
hij in de kleine finale terecht met één winst partij
vanuit de voorronde. Samir verslikte zich echter
in zijn laatste finale partij. Zo gebeurde het dat
de drie kleine finale judoka’s allen één wedstrijd
hadden gewonnen en een verloren met alle drie
tien punten. De wedstrijd leiding nam toen een
wat vreemde beslissing. Samir moest nogmaals
aantreden tegen de tegenstander waarvan hij in
de voorronde al had gewonnen. Ook nu wist Samir
de partij in winst om te zetten. Helaas mocht hij
door dit systeem niet meer aantreden tegen de
andere jongen die evenveel punten had. Samir
kreeg een verdiende derde prijs overhandigd.
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voetbal -

Makkum gelijk tegen Delfstrahuizen

Makkum - Verslagen zaten de meeste spelers
van Makkum na het laatste fluitsignaal van
scheidsrechter Jansen op de grond. Niet alleen
had de ploeg in de laatste fase van de wedstrijd een
2-1 voorsprong uit handen gegeven. Vooral de
manier waarop deed pijn. Waar Makkum misschien
wel zijn beste eerste helft van het seizoen speelde
en, ondanks een wat mindere tweede helft, ook
na de pauze meerdere kansen had gehad de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen, liet het
Delfstrahuizen in de slotfase niet alleen ontsnappen
maar beëindigde het de wedstrijd ook nog eens
met 10 man na het incasseren van een viertal
gele kaarten waaronder 2 voor aanvoerder Jelle
Hiemstra. Over de tweede van Hiemstra, die daardoor de wedstrijd van komende zaterdag in
Harlingen tegen Zeerobben mist, kon worden
gediscussieerd. Aan de andere kant mocht broer
Jan niet klagen dat zijn oliedomme en veel te
harde overtreding slechts met geel werd bestraft.
Ook hij is aanstaande zaterdag geschorst. De
hardste overtreding van de wedstrijd werd evenwel begaan door een speler van de gasten na
zo’n twintig minuten spelen in de tweede helft.
Bij een corner voor Delfstrahuizen was laatste man
Piter Genee ten val gekomen waarna aanvoerder(!)
Ronald Boonstra zonder enige aanleiding eerst
bovenop het bovenbeen van Genee ging staan en
daar nog eens hard en bewust op het bovenbeen
intrapte. Een overtreding die absoluut niet op
een voetbalveld thuishoort en niet getuigt van
enig respect voor de tegenstander. Wonder boven
wonder kon Genee de wedstrijd na een lange
blessurebehandeling uitspelen en hield hij aan de
charge slechts wat schrammen en blauwe plekken
over. Helaas voor Makkum stond scheidsrechter
Jansen bij de hoekschop zo opgesteld dat hij het
voorval in de mêlee van spelers niet had kunnen
waarnemen waardoor de aanslag onbestraft bleef.
Overigens beëindigden de gasten de wedstrijd
zonder 1 gele kaart wat gezien het spelbeeld op
zijn minst verwonderlijk kon worden genoemd.

legde van spits Daniël Kleiterp die fraai binnenknikte. Makkum behield na de voorsprong een
licht overwicht, speelde compact en technisch
verzorgd voetbal, terwijl het na de openingsfase
verdedigend nauwelijks iets weg gaf. Dat was met
name te danken aan het ijzersterk en foutloos
spelende verdedigingscentrum dat ook zaterdag
weer bestond uit Piter Genee en Teake Elgersma.
Toch kreeg Makkum 5 minuten voor rust een
eerste tegenslag te verwerken. Nadat de sterk
spelende Kevin Strempel al een keer dichtbij
was geweest krulde de speler van Delfstrahuizen
een directe vrije trap prachtig in de kruising
achter de kansloze Nota. Waar de rust met een
1-1 stand leek te worden bereikt dachten beide
Makkumer spitsen daar anders over. Na een fraai
een-tweetje tussen Daniël Kleiterp en Feike
Melchers bracht eerstgenoemde Makkum op
slag van rust op een verdiende 2-1 voorsprong.

In de eerste 45 minuten wees weinig er nog op
dat er na de thee sprake zou zijn van zo’n heetgebakerde sfeer. Nadat beide ploegen in de eerste
5 minuten een dot van een kans misten op voorsprong te komen –keeper Nota en de paal
behoedden Makkum voor een achterstand na een
knal 20 meter terwijl Jan Hiemstra even later aan
de andere kant de hoek voor het uitzoeken had
maar de bal volledig verkeerd raakte– nam
Makkum gedurende de eerste helft het heft in
handen. Dat resulteerde na 20 minuten spelen in
een 1-0 voorsprong nadat Feike Melchers vanuit
buitenspelpositie de bal panklaar op het hoofd

Toen even later de kruitdampen waren opgetrokken (invaller Menno Bijlsma zorgde vlak voor
tijd met buitenkantje rechts nog bijna voor de
3-2) overheerste bij spelers en begeleiding,
ondanks het aardige spel, de teleurstelling over
het dure puntverlies en de aanstaande schorsingen. De vele toeschouwers waren inmiddels al
lang weer vergeten dat Makkum 2 enkele uren
eerder in een barslechte wedstrijd, door een
doelpunt van Jeffrey van der Werf in de 87e
minuut, Nijland 2 met 1-0 had verslagen waardoor het in de race blijft voor een plaats in de
reserve eerste klasse.

Hoewel er de eerste helft sprake was van fel en
fanatiek spel van beide ploegen wees weinig er op
dat de tweede helft zo hectisch zou zijn. Makkum
liet zich na rust echter provoceren, maakte net als
eerder dit seizoen toch weer onnodige overtredingen en ‘pakte’ een aantal domme gele kaarten.
Dat alleen Makkum met geel bestaft werd door
scheidsrechter Jansen was wellicht niet terecht
maar wel het verschil tussen een ploeg met routine
en een jonge en redelijk onervaren ploeg. Ondanks
dat de thuisploeg na de tweede gele kaart van
aanvoerder Hiemstra met 10 man kwam te staan
veranderde het spelbeeld in eerste instantie niet
en leek Feike Melchers de wedstrijd 10 minuten
voor tijd definitief in het voordeel van Makkum
te beslissen toe hij keeper Roosendaal met een
mooie lob wist te verschalken. Helaas voor
Makkum belandde de bal met een stuit op de lat
en even later bracht een moment van onachtzaamheid Delfstrahuizen vlak voor tijd toch nog
langszij toen Sipke de Haan een strakke voorzet
vanaf de linkerkant snoeihard binnenkopte.

Bel voor een afspraak
Wij zijn geopend op:
Dinsdag 8.00 t/m 18.00 uur
19.00 t/m 21.00 uur
Woensdag 8.00 t/m 18.00 uur
Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur
Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur
Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu ook open op zondag
van 10.00 tot 17.00 uur
voor sauna en
beautybehandelingen
www.leliehof.nl

Loopt u de hele dag te gapen?
Dan rap naar Feddie de Boer
om lekker te kunnen slapen
Een goede nachtrust is gezond.
Loop eens binnen voor vrijblijvend advies over:
* Matrassen
* Dekbedden
* Kussens
* Bedbodems

Damnieuws OKK
Makkum - OKK heeft een succesvol seizoen
achter de rug. In de Bondswedstrijden is OKK
bovenaan geëindigd. Volgend seizoen spelen we
een klasse hoger. En ook met de bekerwedstrijden
is het goed gegaan. Het viertal dat om de beker
moest strijden heeft uitstekend gepresteerd. Er werd
geen enkele wedstrijd verloren en de beker staat

voor minstens een jaar in “Hotel De Prins”. Wat
de onderlinge competitie betreft Bokke Tilstra is
clubkampioen geworden. In de zomer wordt er
niet gedamd.
De tweede week van september gaan we weer
beginnen. Nieuwe leden zijn dan van harte welkom.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 17 april
Zeerobben 1
Makkum 2
Woudsend 2
Makkum 4

- Makkum 1
- CVVO 2
- Makkum 3
- Tzum 2

Makkum B1
- Harlingen B1
Makkum C1
- CSC C1
QVC C1
- Makkum C2
Nijland D1
- Makkum D1
Makkum D2
- Langweer D1
Waterpoort/boys D2 - Makkum D3
Makkum D4M
- SDS D4M
Balk E1
- Makkum E1
Makkum E2
- ONS/Sneek E3
GAVC E6
- Makkum E3
Makkum E4
- LSC 1890 E7
Makkum F1
- GAVC F2
Joure F9
- Makkum F2
Oeverzwaluwen B1 - Makkum B1

TE KOOP

14.30 uur
12.30 uur
14.00 uur
14.30 uur
12.45 uur
10.15 uur
11.30 uur
9.00 uur
9.00 uur
11.00 uur
11.15 uur
9.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
9.00 uur
9.15 uur
10.10 uur
18.45 uur

Beker laatste 8
Veenwouden 2

- Makkum 2

19.00 uur

Sporthal
NeVoBo
vrijdag 16 april
Weersterweg 21
WONS
Vrijstaande, royale
woning met bijgebouw.
Groot perceel (1717m²).
Vraagprijs:
 425.000,00 k.k.

20.15 uur Makkum 5 DS 5 - Thuishotel DBS 5 DS 5
20.30 uur Makkum DS 1 - De Roeken/DVC DS 2
21.30 uur Makkum 1 HS 1 - Mazda Bob Team 1 HS 1

Colofon
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 verspreidingsgebied 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
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Zoekertje

Makkum 65 jaar geleden: drama in oorlogstijd (1)
geval boven Steenwijk” zo luidde de grove
aanduiding van de locatie welke de Duitsers
zochten. De geslepen verrader Ridderhof, die
landelijk (en ook in België en Frankrijk) al
grote klussen voor de Duitsers had opgeknapt,
werd op de zaak gezet. Na verloop van tijd
kwam de plaats Makkum in beeld.

gratis geplaatst tot  250.opgeven voor vrijdag 12.00 uur
tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687
email: rienstra@ziggo.nl
TE KOOP

Zwart leren 2-zits bank  100.-; 2 x éénpersoons
(80x200) Design bed incl. matras en nachtkastje
 70.-; Bureau + stoel  15.-, tel. 06-54975601
Stalen Marilyn Monroe poster 40x60 cm  25,-,
tel. 06–11402208
Dames lerenjas  150.-, tel. 0515-336605
Dwergkonijnen, 7 weken oud  5.- per stuk;
Houten kinder picknicktafel  25.-; Blauwe big
car  10.-, tel. 06-22311148
Wegens verhuizing t.e.a.b. Electr. heggeschaar,
Electr. grasmaaier, Electr. kantjesmaaier, Divers.
tuingereedschap, Grote kunststof tuintafel, Bedbankje, Meisjesfiets 10 tot 14 jaar, Zonnescherm
3.80 m breed, tel. 06-26999046
Keurige voorjaars/zomer positiekleding maat LXL,
w.o. Esperite spijkerok, Noppies spijkerbroek etc.,
tel. 0517-641287
Wegens gezondheidsredenen, een zeer luxe 2
persoons waterbed met 2 laden er onder prijs
n.o.t.k. tel. 0517–851064 of 06-18882028.
GRATIS AF TE HALEN

Romans en andere boeken, tel. 0515-543539
Wegens verhuizing 16 grindtegels 60x40, 180 stoeptegels 30x30, 600 straatklinkers diverse maten,
tel. 06-26999046
AANGEBODEN

Voor al u tuinonderhoud snoei of tegel werk, bel
dan 06-43174276
GEVONDEN

in de zijstraat van de Finne een blauw badstofachtig fietszitje voor voorop of achterop in een
kinderzitje!!! Inlichtingen fam. Smink, Botterstraat
65, tel. 0515-233276
VERLOREN

2 stukjes gordijn (donkerblauw), route in Makkum,
Tjalkstraat, Bleekstraat, Krommesloot, Trasmolen,
Zijlroede, tel. 0515-231733

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

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

Makkum - Op 7 april 1945 speelt zich een
drama af in Makkum. Bij een razzia worden
mannen van huis gehaald, onder zware druk
verhoord, en uiteindelijk vermoord. Het geeft
hier geen pas om uit te wijden over de wreedheden, welke die dag plaatsvonden. Het kost
grote moeite om de zwaarste woorden te vinden,
die het gevoel van afschuw over die gebeurtenis
kunnen weergeven. De vele families, die getroffen werden door het verlies van hun dierbaren;
vrienden, dorpsgenoten die het gemis nog steeds
voelen. Je hele leven lang draag je dit met je mee.
Op speciale dagen komt het extra naar boven:
zijn verjaardag, de dagen dat in familiekring
iets speciaals aan de hand is om bij stil te staan,
de zwarte dag van de 7e april, de herdenking op
de 4e mei. “En dat zo vlak voor de bevrijding…”,
zo hoor je mensen wel zeggen. Inderdaad, de
legers van de bevrijders waren in aantocht. Op
18 april 1945 (komende zondag, 65 jaar geleden)
is Makkum bevrijd.
De Duitsers hadden een aanpak langs militaire
weg, de vechtende troepen, en daarnaast een
organisatie, die zich bezig hield met inlichtingen,
met het breken van de verzetsorganisaties enzovoort. In dorpen en steden werden mensen
opgepakt, verhoord en gevangen gezet, omdat
men inlichtingen wilde hebben met name over:
de wijze, waarop de zaak werd gesaboteerd,
overvallen werden gepleegd, wapendroppings
werden verzorgd, geheime zenders in verbinding
stonden met Londen, etc. Het was met name de
laatste tak van de Duitse organisatie (dus: de
informatie-zijde, en niet de militaire zijde) die
specifiek belangstelling had voor Makkum. En
niet “zomaar, gewone” belangstelling: nee, van
de drie zwaarste collaborateurs die Nederland
kende, werd er 1 op Makkum gezet: Ridderhof.
De Duitsers zouden, koste-wat-het-kost, de informatie boven water halen over: een zeer sterke
geheime zender, die vanuit Noord-Nederland
contacten onderhield met Londen; en de bergplaats van een grote hoeveelheid wapens en
geld, welke met droppings naar beneden waren
gekomen. “Ergens in Noord-Nederland, in elk

Hoe, dat is terug te halen uit authentieke akten
uit die tijd met een betrouwbare, Nederlandse
bron. Het gaat om de feiten, en beslist niet om
een oordeel achteraf. De tijd tussen 1945 en
2010 beslaat nu 65 jaar. Je moet al 75 jaar of
ouder zijn, om rechtstreeks je nog delen van
die dag te kunnen herinneren. Maar de toedracht
weten (als kind van 10 jaar, toen), lukt zeer
zeker niet uit de eerste hand. In de omgeving
van Makkum (droppingsveld aanvankelijk bij
buurtschap Pankoeken achter Witmarsum, en later
achter Exmorra) vonden minstens 11 wapendroppings plaats. De wapens werden in boerderijen
en op zolders en in boten verstopt. In Makkum
was een verzetsgroep actief. Een centrale locatie
en een specifieke rol speelden de gebroeders
Van der Berg, aan het Vallaat te Makkum. We
volgen in deze reeks de gebeurtenissen tussen
januari en april 1945, aan de hand van die
authentieke akte. De namen zijn in andere stukken
al eens openbaar gemaakt.
Jan Bottema, wonende te Zoutkamp (geboren
1895) was zeevarende. Hij had daardoor kennis
en ingang op terreinen, waar anderen dat niet
hadden. Dit kwam hem (en anderen!) van pas:
Hij was sinds eind jaren dertig (dus voor de
oorlog reeds) agent van de Engelse geheime
dienst (Secret service man). Hij verstrekte hen
inlichtingen. Jan Bottema had wel eens contact
gehad met “ome Gerrit”, alias George Ridderhof.
Bottema dacht dat Ridderhof aan de goede
zaak werkte: voor het Nederlandse verzet en voor
Engeland. Bottema gaf ook wel eens informatie
via Ridderhof en Ridderhof deed ook wel betalingen aan Bottema. Op een gegeven moment
had Bottema nog wel 1000 gulden te goed, te
ontvangen via Ridderhof. In werkelijkheid was
Ridderhof dus in Duitse dienst en schaduwde
hij Bottema - liep z’n gangen na. Ridderhof was
in Duitse dienst voor het geld, maar ook omdat
hij dan reispapieren had zodat hij zich vrij kon
bewegen in Nederland, België en Frankrijk.
Door zwarte handel wist hij zich te verrijken.
Ridderhof had al enkele grote zaken voor de
Duitse dienst opgeknapt, waaronder enkele zenderverzetsgroepen opgerold. (opm. Ridderhof wordt
ook in het werk van Dr.Lou de Jong genoemd)
(wordt vervolgd)
In de aanloop naar de herdenking en bevrijdingsdag, 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, Koninginnevereniging, Plaatselijk Belang, Muziekvereniging 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’.

