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Koninginne- en Bevrijdingsfeestweek in Makkum

(programmaboekje ingesloten)

Oorlogsexpositie: ‘Nooit meer oorlog’
aan de vermaning een oorkonde uit, u bent hierbij van harte uitgenodigd. Onder het genot van
een kopje koffie kunt u tijdschriften, kranten en
verslagen over de oorlogstijd inkijken en is er de
mogelijkheid om vragen te stellen aan een 5 tal
(oud)Makkumers die de oorlog van zeer dichtbij
hebben meegemaakt. Wij zijn zeer vereerd, dat
deze 5 mensen hun medewerking verlenen aan
de expositie in het kasteeltje.

(eigen foto)

* Jentje Hoeksema 
Makkum - Dit is het thema van de expositie van
de oorlogsverzameling van Jentje Hoeksema. Al
65 jaar worden de gebruiksvoorwerpen, foto’s,
verslagen, rapporten en tijdschriften-krantenartikelen uit de oorlog op de zolder van Fam.
Hoeksema bewaard.
Zaterdag 7 april 1945 vond er een drama plaats,
waarbij 6 jonge mannen om het leven werden
gebracht door de bezetter. Twee huizen werden
in brand gestoken terwijl de bevrijding praktisch
voor de deur stond. Woensdag 18 april 1945, de
beschieting nam in alle hevigheid toe en heel
Makkum trilde op zijn grondvesten. De Canadezen bevrijdden Makkum onder leiding van
sergeant Coburn. Dit zijn een aantal gebeurtenissen
uit de oorlog die uitgebreid tentoon worden gesteld
uit de verzameling van Hoeksema, in het kasteeltje
van Makkum, waar toentertijd 5 onderduikers
verbleven.
Op zondag 2 mei om 14.00 reikt mevrouw
Groeneveld, de vrouw van één van die onderduikers,

Tjerk Bruinsma heeft zich wederom beschikbaar
gesteld om met de basisschoolkinderen van de
groepen 7/8, op woensdag 21 april (vandaag) en
vrijdag 23 april, een rondleiding door Makkum
te maken. Hij maakt een ronde door het centrum
van Makkum en vertelt over de schade aan de
gebouwen, de bewoners van Makkum en over de
fraaie en minder fraaie gebeurtenissen die in de
oorlog in Makkum plaats hebben gevonden. Tjerk
start bij de bibliotheek, alwaar een expositie is
ingericht met als thema ‘Luchtoorlog’. Met achtergronden van piloten die belangrijke missies
moesten uitvoeren boven Makkum e.o., vliegtuigonderdelen en gebruiksvoorwerpen. Tevens worden
er in de bibliotheek de volgende films gedraaid:
‘Maaiedagen yn Makkum’ en Makkum ’45-’85
40 jaar bevrijding. Tijdens de rondleiding doen
ze het kasteeltje aan, waar ze het skûlplak en de
expositie in het kasteeltje kunnen bezichtigen.
Tjerk Bruinsma verbindt op deze manier de
beide exposities, die tot 5 mei te bezichtigen zijn,
met elkaar. Laten we met elkaar hopen dat we
het thema van de expositie in het kasteeltje waar
kunnen maken en dat er hier nooit meer oorlog
zal uitbreken.
Bibliotheek Makkum Kerkstraat:
‘Luchtoorlog’
www.bibliotheekmakkum.nl

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

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

Makkum
Bolsward
Sneek
www.huis-hypotheek.nl

Al jaren een
vertrouwd adres!

Expositie Kasteeltje Bleekstraat Makkum:
‘Nooit meer oorlog’
openingstijden:
Vrijdag 30 april
14.00 – 17.00 uur
Zaterdag 1 mei
v.a 11.00 uur
Zondag 2 mei
14.00 – 17.00 uur
Dinsdag 4 mei
10.00 – 13.00 uur
Woensdag 5 mei
14.00 – 17.00 uur

Mededeling
Makkum - In verband met de festiviteiten
rond bevrijdingsdag, is het mogelijk dat de

Belboei volgende week op een iets afwijkend
tijdstip bezorgd wordt. Maar hij verschijnt wel!

Adverteren op deze positie?
Neem contact op met de acquisitie
06 - 53 54 22 43
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Info
Kerkdiensten
zondag 2 mei

Familieberichten
Nei ús grut fertriet is folslein ûnferwachts
ferstoarn ús altyd freonlike en leave

Feestpaviljoen (Kerkeburen/Lieuwkemastraat)
10.00 uur Oecumenische tentdienst, voorganger pastor Draisma
m.m.v. chr.muziekver. 'Hallelujah'
Baptisten Gemeente dienst te Workum
9.30 uur br. D. Tamminga, Makkum + HA
Doopsgezinde Gemeente dienst te Workum
10.00 uur Oec. Tentdienst

Weekenddiensten Wûnseradiel

Koninginnedag 30 april
Huisartsenpraktijk De Tsjasker,
De Tsjasker 9, Witmarsum. tel. 0517-531281
1 / 2 mei
Huisartsenpraktijk B.J.H. Dierick,
Brouwerssteeg 7, Makkum. tel. 0515-231770
Voor zaken die niet kunnen wachten tot maandag is er
om 11.00 uur en 17.00 uur spreekuur zonder afspraak
Gezamenlijke avond- c.q. nachtdiensten
Raadpleeg voor spoedgevallen tussen 18.00 uur en 08.00 uur
het antwoordapparaat van uw eigen huisarts.
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
30 april 1 / 2 mei Tandartsenpraktijk Dentwork,
Hammole 1, Workum. tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Het Anker, Buren 15
* Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
It Ankerplak, Bleekstraat 36a
* Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep
* Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur
Uitleen eenvoudige verpleegartikelen
* maandag/dinsdag/donderdag 16.30-17.00 uur
tel. 0515-232049 (privé conciërge)
* C. Tjeerdema, fysiotherapeut:
- manuele/meridiaan therapie tel. 0515-232119

Jan Talsma
Wy winskje Klaske, bern en pakesizzers in
soad krêft ta foar no en de kommende tiid.
Makkum: Marten Volbeda (yn neitins)
Jetske Volbeda-Postma
en bern
Achlum, 23 april 2010.

Deborah Susan Runhaar
30-04-2003

~

30-04-2010

Het is nu al zeven jaar geleden,
dat het licht in jou bruine ogen doofde.
Het is nu al zeven jaar geleden,
Dat jou hart stopte met kloppen.
Nog steeds wil mijn hoofd het niet beseffen,
dat je weg bent en niet meer terug zal komen.
Alleen omdat je die avond iemand tegen kwam,
die jou jonge leven van je afnam,
en die er met vier jaar vanaf kwam.
Nog iedere nacht een traan,
om te laten weten dat we nog steeds aan je denken.
En dat we je nog steeds missen.
Omdat ik een stukje ben verloren,
en een stukje van mijn hart.
Het was een belangrijk stukje.
Ja Debbie, het is zo zonde dat je er niet meer bent.
George

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
* De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
* Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
* Kantoor ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
* Thuisverpleging- en verzorging
(ook persoonsgebonden budget)
* Informatie, advies en bemiddeling
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst
Vragen over welzijn, wonen en zorg?
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 bgg 06-20441818

Dit pear is moarn

40 jier troud
fan herte lokwinske
bern, pake en beppe sizzers

Via deze weg willen we iedereen heel
hartelijk danken voor de vele kaartjes en
cadeautjes die we vanuit Makkum en
omstreken hebben mogen ontvangen
na de geboorte van onze zoon Ids.
Onno, Ingrid & Ids Roerdinkholder
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Familieberichten
Langs deze weg wil ik de Thuiszorg
bedanken, voor de goede verzorging/hulp
die ik van hun heb gehad.
Mevr. T. Koornstra-Schaafsma
Zorgcentrum “Avondrust”
Kerkeburen 66, Kamer 201
8754 EB Makkum

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Chocomel De Echte..............................nu 2 pakken voor 1.99
+ origineel chocomel glas gratis op=op
Campina Lente Vla, 1 liter.................................................1.69
Gesneden Goudse Kaas Jong Belegen...............................1.59
Slagers Achterham.......nu 25 cent korting per pakje
Blue Band Margerine, pak 250 gram....................nu 2 voor 1.Sun All in One Vaatwas, pak à 26 st..................................3.99
Koopmans Pannenkoekenmix
en 500 gram Gilze Schenstroop...............................samen 1.99
Sun Spoelglans, flacon 750 ml...............................2.95 nu 2.49
Aanbiedingen geldig van do. 29/4 t.e.m. wo. 5/5

1,99
2,75

Italiaanse weken

Tricolore
100 gram
Profiteer van 29 april t/m 1 mei
van dit smakelijke voordeel

Gemak

Italiaanse Maffia Smulslof
per stuk
Vleeswarenvoordeel

Diverse Italiaanse
Vleeswaren Specialiteiten
Maaltijd van de Week

4,49
4=3

Italiaanse Groente Gehakt Schotel
400 gram
Specialiteit van de week

Pizzaburger
4 halen / 3 betalen
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Nazorgdag jeugdvogelwacht Makkum
Makkum - Jeugdvogelwacht Makkum heeft
zondag 11 april een nazorgdag voor de jeugd tot
16 jaar in de jeugdkrite van onze wacht georganiseerd. Om 10.00 uur had zich een groep van 50
kinderen met 20 ouders verzameld bij het bedrijf
van fam. Mulder-Reitsma te Allingawier. Na een
korte uitleg over het doel en de werkwijze van de
nazorg en het belang voor de weidevogels trokken
de kinderen verdeeld over 5 kleinere groepen het
land in.
Nestbescherming
Ondanks de kille weersomstandigheden werden
al vroeg de eerste nesten gevonden. Deze nesten
werden gemarkeerd met een bamboestok zodat
de boer die een dag later het land ging bewerken
rekening met de nesten kon houden. In totaal
werden 8 nesten van de Kievit gevonden en
gemarkeerd. Daarnaast werd één Grutto nest
gemarkeerd. Tijdens de tocht moest er nog een
sloot over gesprongen worden en werd er door
de nazorgers van vogelwacht Makkum uitleg
gegeven over het gedrag van de vogels, de roofdieren die het op de eieren en kuikens gemunt
hebben en de broedzorg in het algemeen.
Natuurbeleving
Al met al een leerzame en avontuurlijke ochtend
waarbij een grote groep kinderen uit Makkum en
Exmorra een mooie natuurbeleving aan over
hielden. Voor alle kinderen was er limonade en
een leuke verrassing na afloop. Mede verzorgt
door de familie Mulder-Reitsma die wij dan ook
weer hartelijk bedanken voor de gastvrijheid!
Door de kinderen mee te nemen het veld in brengen
wij de kennis over die ook wij van ouderen hebben
overgenomen. En kennis is er op het gebied van
weidevogels! Zo kunnen ervaren aaisykers aan

het gedrag van de vogel opmaken of er een nest
ligt, waar het nest ligt en zelfs hoeveel eieren er
in het nest liggen!
Activiteiten
Naast weidevogels leert de jeugdvogelwacht
Makkum kinderen van alles over zangvogels,
stadsvogels, roofvogels en ander raakvlakken
met de mooie natuur rondom Makkum. Zo was
de excursie naar de Fûgelhelling te Ureterp op
goede vrijdag bezocht door 31 kinderen en hiermee zeker een succes te noemen! Graag willen
wij meer organiseren en gaan dit ook zeker doen
de komende tijd.

We beginnen de avond in de bovenzaal van de
Prins, waar een korte presentatie wordt gegeven.
Dit gebeurt op een eenvoudige manier zodat ook
kinderen van een jaar of 10-12 mee kunnen doen.
Daarna gaan we op pad. Met een actueel hemelkaartje, in dit geval de sterrenhemel van 12 mei
rond de klok van 10 uur ’s avonds ( 0,50 per
stuk), wordt zichtbaar welke verschijnselen er deze
avond aan de hemel staan. Tijdens de wandeling

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

Zo kan je de komende periode mee met de nazorg
met ervaren nazorgers van onze wacht of kan je
prachtige roofvogels van dichtbij bekijken tijdens
de Roofvogelshow die de SES op zondagmiddag
30 mei organiseert tijdens het SES feestweekend.
Daarnaast willen wij in de zomerperiode nog een
viswedstrijd en een zwaluwdag organiseren. Als
je mee wilt doen aan één van deze activiteiten is
het goed om lid worden van onze wacht.

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

Lid worden
Wil je lid worden van onze jeugdvogelwacht?
Ben je tussen de 6 jaar en 16 jaar, geef je dan op
bij onze jeugdcoördinator Harmen de Boer uit
Witmarsum. Dit lidmaatschap kost 2,50 per jaar en
daarvoor organiseren wij dan diverse activiteiten.
Voor ouders/begeleiders die vragen hebben of meer
willen weten staan Harmen de Boer of Jetze Genee
klaar om antwoord te geven.
Contact via: Harmendeboer@hetnet.nl en
jetzegenee@hotmail.com of bel 06 – 5106 7170.

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

Jeugdvogelwacht Makkum e.o.

NUT sluit seizoen af met sterrenwandeling
Makkum - Op woensdagavond 12 mei as. (de
avond voor Hemelvaartsdag) sluit het NUT het
seizoen af met een sterrenwandeling. Onder
begeleiding van één of twee mensen van het Streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum maken we
een wandeling en wordt er toelichting gegeven
op hetgeen er die avond te zien is.

Slagerij Attema Makkum

wordt toelichting gegeven op hetgeen zichtbaar is
en we sluiten af met het zelf kijken door één of
meer telescopen. Ook zelf meegebrachte verrekijkers kunnen goede diensten bewijzen! Na de
wandeling gaan we terug naar de Prins waar
voor iedere deelnemer een kleine versnapering
klaar staat en waar we nog even gezellig kunnen
nazitten met muziek van de band Wymaroo
(akoestisch mét zangeres) www.wymaroo.nl
De exacte tijden zijn nog niet bekend, houdt u
daarvoor de Belboei van volgende week goed in
de gaten. Opgave (noodzakelijk ivm aantal
begeleiders) kan bij Fokje Lutgendorff 0515231621 of 06-12229896. Deelname NUT-leden:
 5,00 pp, kinderen t/m 12 jaar  2,50. Nietleden:  6,00 pp, kinderen t/m 12 jaar  3,00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.25
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  4.75
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  10.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
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

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

AFHAALMENU
voor MEI
 Gepaneerd Visfilet
in zoetzure saus
 Daging Roedjak
 2 st. Saté Ajam
 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

Himmeldei anno 2010 nog steeds nodig

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

Heerlijke Snijbonen
1 pond voor maar ....................  1.00
Verse Hollandse komkommers
1 voor maar .............................  0.40
Heerlijke groene asperges
1 pond voor maar ....................  1.75
Zoete Witte pitloze druiven
1 doos voor maar ....................  1.00

Adverteer in de Makkumer Belboei

Makkum - De dagen worden langer, langer wordt
het licht. De krokussen en tulpen schieten de grond
uit en de vogels beginnen te nestelen, kortom het
voorjaar is in volle gang. Veel mensen gaan in
het voorjaar extra aan de slag in en om het huis
wat betreft de jaarlijkse voorjaarsschoonmaak.
Zo ook ruim 300 leerlingen van de drie basisscholen uit Makkum. Zij trokken op de zonnige
woensdagmorgen van 7 april door de straten van
Makkum om zoveel mogelijk zwerfafval op te
ruimen. Hierin werden zij geassisteerd door de
leerkrachten/ begeleiders, een spontane vrijwilligster en ik als bestuurslid van Plaatselijk Belang
Makkum. Voordat de ijverige leerlingen begonnen aan deze klus werden zij toegesproken door
wethouder Wigle Sinnema op het schoolplein
van Chr. Basisschool de Ark. Na de motiverende
woorden van de heer Sinnema werden de handschoenen, vuilniszakken en grijpers (door de
gemeente beschikbaar gesteld) aan de kinderen
uitgereikt.
Toen de klok van de Waag 12.00 uur aangaf waren
de leerlingen weer terug op school. Alle vuilniszakken werden op een grote hoop gegooid. Toen
bleek maar weer eens hoeveel zwerfaval er in
ons mooie dorp ligt. Dit was de “oogst” van
slechts anderhalf uur himmeljen! Rondslingerend
vuil is schadelijk voor het imago dat Makkum
heeft als “recreatieve Parel” aan de Friese
IJsselmeerkust.
Naast imago-schade is zwerfaval ook schadelijk
voor onze eigen leefomgeving. Onderstaande
tabel geeft u een indruk hoe veel tijd moeder
natuur nodig heeft om zwerfafval af te breken.

Soort afval
Afbreektijd (in jaren)
Krant
0,1 - 0,5
Kartonnen drinkbeker
0,5
Sigarettenpeuk
2
Bananenschil
1-3
Plastic frisdrankflesje
5 -10
Plastic zak
10 - 20
Kauwgom
20 - 25
Glazen fles
1.000.000
Blikje (staal)
1,5
Blikje (aluminium)
eeuwig
Patatbakje (polystyreen)
eeuwig
Bron: Afval Overleg ORgaan (2003).
Zodra het toeristische seizoen weer aanbreekt
zal ongetwijfeld het “vuilnisvraagstuk” weer aan
de orde komen. Plaatselijk Belang Makkum zal
dit probleem samen met de gemeente nauwlettend
in de gaten houden. De leerlingen van de basisscholen en de medewerkers van de gemeente
Wûnseradiel kunnen Makkum e.o. niet alleen
schoonhouden. Daarbij is uw hulp noodzakelijk.
Daarom doet Plaatselijk Belang Makkum een
beroep op uw verantwoordelijkheidsgevoel als
inwoner van Makkum. Voor eventuele klachten of
meldingen omtrent het afvalprobleem kunt terecht
bij de afdeling klein leed van de gemeente. U
kunt deze afdeling bereiken via de website van
de gemeente (www.wunseradiel.nl of via de link
op de website van Plaatselijk belang Makkum
www.pbmakkum.nl). De jaarlijkse himmeldei
wordt gecoördineerd door Plaatselijk Belang
Makkum. Echter zonder de steun van de drie
basisscholen en de gemeente Wûnseradiel zou
dit niet mogelijk geweest zijn. Daarom namens
het bestuur van Plaatselijk Belang hartelijk dank!

oei
umer Belb
De Makk
...
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ie
t ook h
verschijn
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Agenda
vrijdag 23 april
Makkum - o.b.s. “It Iepen Stee” 18.30 tot 21.30 uur
Fanci-Fair

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

vrijdag 30 april
Pingjum - Rommelmarkt van 9.00 tot 12.00 uur
voor jong en oud aan de Lammert Scheltestraat

zaterdag 1 mei
Makkum – Recreatiecentrum De Holle Poarte
20.00 uur Bingo in het warehouse, ingang piramide

dinsdag 4 mei
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur
Klaverjassen in het restaurant
Festiviteiten Koninginnevereniging Makkum en
de Gezamenlijke Buurtverenigingen
Zie Belboei van 21 april

Uit eigen regio
Allingawier – Aldfaers erf route expositie Pur Sang
van Antje van der Werf-Welbedacht in het expositiekerkje. Doorlopende tentoonstelling van di. t/m zo.
openingstijden 10.00 – 17.00 uur. Atelier maand
mei geopend van 13.00-17.00 uur op 1-2, 15-16,
29-30 mei. Antje van der Werf is bezig met het
vervaardigen van ‘De Friese Ark van Noach’ met
dieren die voorkomen in Friesland, op een doek van
480 x 220 cm
Allingawier – Allingastate Aldfaers erf route exposities. Vanaf 1 april is een geheel nieuwe collectie
schilderijen te zien van de Armeense kunstenaar
Gagik Manoukian. Ook zijn er werken te zien van
Harmen Timmer en met ingang van 1 juni a.s. is de
collectie van Ykje de Jong te bezichtigen.
Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens
winkelopeningstijden. Ook op afspraak eventueel
’s avonds. Bij H.K.Z. Makkum “de Keramiekshop”.
Voor opgave/info tel. 0515-233780
Exmorra – De Cirkel is tijdens de herfst-winterperiode
geopend op woensdag en vrijdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur. Zie voor info www.decirkelexmorra.nl
Exmorra - De Spintol unieke poppenhuizententoonstelling en verkoop handgemaakte artikelen.
Geopend mei t/m september maandagmiddag
13.00-17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur,
Dorpsstraat 29
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

Bibliotheeknieuws
Makkum
Vakantie-activiteit!
Op jullie plaatsen, klaar, start! Hinkelspelletjes zijn er in heel veel variaties, hinkelblokken
kun je op veel verschillende manieren tekenen. Je kunt afspreken hoe je gaat hinkelen, op
één been, op beide benen met de voeten bij elkaar, op beide benen in spreidsprong, van
het ene been op het anderen of met gekruiste benen. Vinden jij en je vrienden het leuk om
te hinkelen? Kom naar de bibliotheek we gaan woorden hinkelen!!! Bibliotheek Witmarsum,
maandag 3 mei om 15.00 uur. Bibliotheek Makkum, vrijdag 7 mei om 14.00 uur.
Voor kinderen vanaf groep 3.
Aanwinsten Romans
Campen, van.- Probo Koala / De rich boys-connectie (kijkje in de keiharde wereld van de
int. oliehandel); Collins, J.- Steenrijke meisjes (sex, drugs en moord); Cookson, C.- De
andere vrouw (tijdloze en spannende vrouwenroman); Donoghue, E.- Landen (intelligent,
hartverwarmend, humoristisch en romantisch); Doolittle, S.- De perfecte buren (onweerstaanbare thriller); Fitzgerald, H.- De duivelskamer (in een gekraakt herenhuis bevindt zich
een gruwelijk geheim); Gastel, C. van.- Zwaar beproefd! (verrukkelijk romantisch);
Goddard, R.- Bloedband (het verleden laat je niet los); Hart, J.- Onschuld (hij zoekt zijn
vermiste tweelingzus); Iggulden, C.- Caesar / De toorn van de doden (Caesar zal opnieuw
de wereld gaan veroveren); Kluun presenteert- Het beste van Nightwriters Part II; Läckberg,
C.- Zeemeermin (zesde thriller over inspecteur Patrik Hedström en Erica Falck); Picoult,
J.- De bekering (Zou jij je wraakgevoelens opzijzetten om je dochter te redden?); Wahlberg,
K.- De trooster (zweedse thriller)
Informatief
Berkum, F.- Gezond slank met Dr. Frank (84 menu’s om lekker af te vallen); Heeg, E.Topless (de keuze voor leven zonder borsten); Hoedeman, J.- Willem IV (Biografie van
prins tot koning); Howe, J.- Verdwenen werelden (de wereld is iets groots, maar het verleden is wellicht nog groter); Keizer, B.- Onverklaarbaar bewoond (ervaringen van een arts);
Kruider, M.- Ik ben boerin (dagboek van haar dagelijkse belevenissen); Libelle.- Basis
woonboek (creëer uw eigen stijl); Omilanowska, M.- Berlijn (Capitool reisgidsen); Smit,
E.- Nina (de onweerstaanbare opkomst van een power lady); Sterk, M.- Anti crisis kookboek (ruim 150 budgetrecepten);
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Koninginne- en Bevrijdingsfeestweek in Makkum
Als bestuur van de Koninginnevereniging en de
gezamenlijke buurtverenigingen zijn we klaar
voor de Koninginne- en Bevrijdingsfeestweek
van 2010. Wel betreuren we het dat 5 mei 2010
niet meer een verplichte vrije dag is; dit in tegenstelling tot voorgaande lustrumjaren waarin dit
wel zo wel was. Toch hopen we dat ons weekprogramma veel deelnemers en publiek zal
trekken en zien u daarom graag tegemoet bij ons
gevarieerd feestprogramma. Voor een aantal
onderdelen is opgave nog mogelijk. Kijk voor
het volledige programma op onze website www.
Koninginnevereniging.nl.
Playbackshow
Het genoemde optreden van de Makkumer K3 kan
helaas niet doorgaan; we hopen dat het volgend
jaar wel zal lukken. Als een zeer goede vervanger
hebben we Bente Groeneveld gevraagd het live
optreden in de pauze te verzorgen. Bente was 24
april finalist van het Friese songfestival ‘Sjong’
in Dokkum en is daar als eerste geëindigd. Proficiat
vanaf deze plaats! Bente zal twee nummers zingen
waaronder het winnende lied van haar idool Beyoncé.
Paintball 2 mei
Opgave voor het paintball is nog mogelijk en is
per team van vijf personen. De inleg is  25,=
per persoon inclusief vakkundige uitleg, speciale
kleding en materiaal. Voor meer informatie en
opgave kijk: www.Koninginnevereniging.nl.

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)

5 mei Bevrijdingsdag
Ontbijt
In het feestpaviljoen beginnen we Bevrijdingsdag
met een groot ontbijt van 9- 11.00 uur. De inleg
voor het ontbijt is  3, = per persoon en kinderen t/m
12 jaar  2,=. Opgave voor het ontbijt is mogelijk
tot 30 april via www. koninginnevereniging.nl of
door een briefje en het geld in de bus te doen op
Turfmarkt 85 in Makkum. Vermeld uw naam, adres
en aantal personen en aantal kinderen.
Schilderen
“Vrijheid wereldwijd; wat is daar voor nodig?”.
Waar denkt u aan bij dit thema en/of hoe zou u
dit kunnen schilderen? Wij zijn op zoek naar tien
schilders of schilderessen die tijdens het ontbijt
op 5 mei in drie uur tijd (van 8.00 tot 11.00 uur)
een speciaal en uniek vrijheidschilderij maken.
Er zijn al vijf toezeggingen maar we willen graag
de tien volmaken. U kunt uw eigen materiaal
meenemen of bij ons verkrijgen voor  10,=.
Opgave kan bij Wiepie Terpstra 0515-232147.

Vrijheidsoptocht
Om ca. 11.15 uur gaat de drumband door Makkum
samen met de kinderen en het zelfgemaakte vrijheidsbord van maandag 3 mei. Start is vanaf het
feestpaviljoen.
Kettingreactie
Een kettingreactie of Domino-day: Het gaat in
Makkum gebeuren op 5 mei vanaf 12.00 uur in
het centrum van Makkum. Opgave is tot 30 april
mogelijk via www.Koninginnevereniging.nl. De
inleg is  25,= per team en is inclusief het opruimen
van de spullen indien gewenst. Voor meer informatie
kun je bellen met Rein Feenstra, 06-19540168 of
kijk op de website.
Ringsteken
Heb je een fiets, een trekker, een skelter, een bolderkar, skeelers of nog iets anders waar je je op kunt
voortbewegen? Kom dan om 14.00 uur naar het feestpaviljoen want dan gaan we ringsteken! Voorzitter
Rein Feenstra van de Koninginnevereniging gaat
het eerst proberen. Zou jij het beter kunnen? De
opgave is bij de tent en is gratis. Iedereen mag meedoen tot en met 12 jaar, maar misschien willen
de oudere kinderen of zelfs de volwassenen ook
wel een rondje doen?
Bevrijdingspop
Vanaf 17.00 uur zijn er optredens van de bands
GAIVS en Travlin Band met als afsluiter DJ Giant.
De eerder genoemde band Onomatopoeia is helaas
opgeheven, maar dit wordt ruimschoots ingevuld
door de andere bands en de DJ. Kom naar het
feestpaviljoen als slot van Bevrijdingsdag 2010!
Parkeren Beachvolleybal
Op Koninginnedag wordt ’s ochtends het plein
omgetoverd tot Beachvolleybalveld. Vriendelijk
verzoek om de auto’s donderdagavond 29 april
hier niet meer te parkeren. Alvast dank voor uw
medewerking.
Parkeren Feestpaviljoen
Donderdagmorgen 29 april wordt er begonnen met
de opbouw van het feestpaviljoen aan de Lieuwkemastraat. Het feestpaviljoen blijft er staan t-m 5
mei. Wilt u in deze periode uw auto ergens anders
parkeren? Alvast dank voor uw medewerking.
Versieren
Dit jaar een speciaal jaar vanwege 65 jaar Bevrijdingsdag. Een mooi versierd Makkum mag toch
ook deze keer niet ontbreken? We hopen dat we
weer een beroep op uw creativiteit mogen doen.

* 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

C. M.V. Excelsior Schraard presenteert
“Kooyenga’s jûn yn’e tinte”
Schraard/Exmorra - Na de intensieve voorbereidingen voor de deelname aan het Wereld
Muziek Concours te Kerkrade in 2009, én de
deelname aan de Open Friese Fanfarekampioenschappen die 10 april jongsleden plaatsvonden,
wil Christelijke Muziekvereniging Excelsior zich
eens van haar “lichte” kant laten zien. Op vrijdag
7 mei aanstaande organiseert Excelsior “Kooyenga’s
Jûn Yn’e Tinte”, een muziekspektakel in samenwerking met de zangeres Anna Span en percussiegroep “Blaue Mânlju” uit Exmorra en De Makkumer

Bluesbrothers, die tevens de avond zullen afsluiten.
Hoofdsponsor is oud-Schraarder Romke Kooyenga
die na één telefoontje meteen bereid was zijn
naam aan deze avond te verbinden. Verheug u
alvast op een bijzonder muzikale avond met top
40-, blues-, jazz- en klassieke muziek.
Het spektakel vindt plaats in de feesttent op het
kaatsveld van Exmorra, aanvang 20.30 uur. Voor
verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met
Nyncke Abma (0515) 57 65 76.
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Dodenherdenking in Makkum
Makkum – Op dinsdag 4 mei worden de gevallenen
herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en van
oorlogssituaties en internationale vredesoperaties
van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert de stoet zich
op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint Martinusschool.
Er worden kransen en bloemen gelegd bij het
monument aan de Buren en bij de graven van het
verzet en van de RAF op het kerkhof. Op het hof
wordt een korte toespraak gehouden. In deze
toespraak komt o.a. het thema naar voren, dat het
landelijke 4 en 5 mei comité heeft vastgesteld.
Dit thema luidt: “Vrijheid wereldwijd, wat is daar
voor nodig?”. Vanzelfsprekend zullen we om 20.00
uur twee minuten stilte in acht nemen. Na afloop
vertrekt de stoet weer van het hof, over dezelfde
route terug.
In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen en instanties samen om de herdenking te
organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging,
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah,
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting ’40-’45,
Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is
nauw overleg met het Contact Oud Mariniers
afd. Fryslân. De herdenking brengt kosten met zich

mee. Om de voorzetting van de herdenkingen te
waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden
een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op
het kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.
Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en oud
uit deel te nemen aan de stille tocht en de bijeenkomst buiten op het kerkhof, op dinsdag 4 mei
vanaf 19.00 uur. Een ieder kan de vlag halfstok
hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Voorafgaand aan Makkum is de Dodenherdenking
bij de monumenten te Kornwerderzand. De herdenkingsplechtigheid begint om 18.00 uur bij het
monument nabij het Kazemattenmuseum en wordt
gehouden in samenwerking met het Contact Oud
Mariniers. Bij de drie aanwezige monumenten zullen
kransen worden gelegd. Na de kranslegging is er
gelegenheid om bloemen te leggen. Een detachement van het 44e Painfbat Reg. Johan Willem Friso
zal een erewacht vormen, terwijl tamboer en pijpers
van het korps Mariniers de herdenking muzikaal
zullen begeleiden. De overdenking zal worden
uitgesproken door Ds.W.F.Schormans te Workum.

Bevrijdingsbollepop op 5 mei
Makkum - Voor de festiviteiten van 30 april tot
5 mei aanstaande is de Stichting Leugenbollepop
Makkum benaderd door de Koninginnevereniging
om het avondprogramma van Bevrijdingsdag 5 mei
in te vullen. De tent is beschikbaar en het zonde
om daar geen gebruik van te maken! was de mening
van stichting Leugenbollepop. Bevrijdingsdag hoort
gevierd te worden en vandaar voor het eerst sinds
lange tijd weer in Makkum: Bevrijdingsbollepop!
Vanaf ongeveer 17.00 uur tot circa 21.00 uur
kunt u de feestweek van de Koninginnevereniging
in stijl afsluiten. De Koninginnevereniging en de
gezamenlijke buurtverenigingen organiseren op
5 mei 2010 een Kettingreactie in het centrum van
Makkum. Het slotstuk van deze spectaculaire kettingreactie is een muzikale afsluiter door maar liefst
3 superacts.
* Ons eigen GAIVS is terug van weggeweest en
heeft naar eigen zeggen een top set klaarstaan
voor Bevrijdingsbollepop. Ze omschrijven het zelf
als: nieuw eigen werk wat staat als een huis, ‘we
hebben deze winter niet stil gezeten, optredens
druppelen binnen, kijk naar de de site gaivs.nl,
dan ben je helemaal op de hoogte.’ Komt er dan
toch nog een tweede cd uit? Nieuwsgierig naar
de nieuwe nummers van GAIVS? Kom dan naar
de tent aan de Lieuwkemastraat.
* De tweede act is de Bolsward afkomstige Creedence Clearwater Revival coverband: Travelin’
Band. Deze band rondom frontman Lody Franzen
bestaat uit doorgewinterde muzikanten die een
tribute geven aan de band die de jaren 70 kleur
gaf. Hits als Suzy Q, Proud Mary, Bad Moon Rising,
Hello Mary Lou en Have You Ever Seen the
Rain komen vast voorbij deze avond. Hun passie
voor de muziek van John Fogerty in combinatie
met de sound die zij weten te creëren zorgt voor
een prima vertolking van de legendarische
Creedence Clearwater Revival.

* Als knallende afsluiter mag DJ Giant de avond
afsluiten. DJ Giant, of te wel Peter van der Meij
is de afsluiter van Bevrijdingspop 2010. Peter is
geboren en getogen in Dokkum. Als metalhead
pur sang komt hij in 1991 in contact met de opkomende housemuziek en wordt getroffen door
het ‘housevirus’. Na het bezoeken van de nodige
feesten worden in 1995 draaitafels en vinyl aangeschaft en duikt hij de DJ-wereld in onder de
naam DJ Giant. Zijn roots liggen in de hardcorescene waar hij op de nodige feesten zijn kunsten
demonstreert. Na een aantal jaren hangt hij de
koptelefoon echter aan de wilgen en een lange
pauze in het deejayen volgt. Loslaten doet housemuziek hem echter nooit en in 2009 krijgt het
virus hem opnieuw te pakken. DJ Giant is dus weer
terug achter de draaitafels! (lees: cd-mixers) Zijn
stijl is nu een mix van techno/club/electro/dirty
en de vetste platen uit de jaren 90! Ondertussen
zijn de nodige cafe’s en discotheken alweer uit hun
dak gegaan op de DJ-sets van Peter en hij heeft
ons toegezegd dat hij er in Makkum ook een mooie
set van zal maken. Dus voetjes van de vloer!
Het belooft een muzikaal feest te worden met
kwalitatief goede bands. Komt allen tegen de klok
van 17.00 naar de feesttent aan de Lieuwkemastraat en sluit met ons en de Koninginnevereniging
de feestweek af!
Stichting Leugenbollepop Makkum

Blanksma
Assurantiën

V E R Z E K E R E N M E T P ERS OONLI JKE S E RV I CE
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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Paarden marathon een
evenement op Koninginnedag
Cornwerd/Makkum - Menclub Yn ‘e Beage is
een actieve paarden menvereniging die reeds 22
jaar bestaat. Onze uitvalsbasis is hippisch centrum
Boeyenkamp te Cornwerd. Wij organiseren vele
activiteiten waaronder de buitenmarathon op
Koninginnedag, die dit jaar voor de 17e keer
wordt verreden. Het betreft een samengestelde
behendigheidswedstrijd voor paarden en pony’s,
dit houdt in dat er behalve 6 spectaculaire hindernissen waar het om snelheid draait ook een dressuurproef dient te worden verreden. Het totale
traject bedraagt 16 km en loopt via Makkum en
Cornwerd in dit traject zijn op diverse plaatsen
hindernissen opgenomen. Vele hindernissen zijn
aanwezig bij hippisch centrum Boeyenkamp,
waaronder een waterbak, een brug en een hoge
bult. In totaal doen er ruim 80 aanspanningen
mee in verschillende categorieën, t.w:
- enkel en dubbelspan pony
- enkel en dubbelspan paard
- 4 span pony en paard
- tandem pony en paard
In het gezellige strodorp, op het manegeterrein,
kan men gezellig een drankje en een hapje krijgen
en voor de kinderen zijn er diverse speeltoestellen
aanwezig. De aanvang is om 11.00 uur op Koninginnedag vrijdag 30 april. Er wordt gestart bij H.C.
Boeyenkamp, Sottumerdyk te Cornwerd.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* 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.

Clown opent zwembad
“Mounewetter” inWitmarsum
Witmarsum - Zaterdag 1 mei zet waterpark
“Mounewetter” haar deuren open voor alle badgasten uit Witmarsum en wijde omgeving. Om
10.30 uur vindt de feestelijke opening plaats met
medewerking van een clown, die ballonnen uitdeelt. ’s Middags om 14.30 uur kan de jeugd
munten zoeken in het water tijdens het traditionele “stuivertje duiken”. Opgedoken muntjes
kunnen ingeleverd worden en de kinderen krijgen hiervoor een attentie. Dit seizoen is onze
nieuwe multislide familieglijbaan de nieuwe
attractie. De glijbaan bestaat uit 3 gekleurde
banen van 15 meter naast elkaar en zal garant
staan voor nog meer waterplezier voor de jeugd.
Van 3 tot en met 7 mei is er extra spelmateriaal
in het water.
Een kleine greep uit de aktiviteiten:
Watergewenning voor kinderen vanaf 4 jaar, zwemles voor ABC vanaf 5 jaar, zwemvaardigheidsdiploma’s, brevetzwemmen en aquasporten. Met
Moederdag (9 mei) mogen alle moeders gratis
zwemmen en met Vaderdag (20 juni) geldt dit
voor de vaders. Op 9 juli en 20 augustus zijn er
disco-zwemavonden. In het weekend zijn wij voortaan doorlopend geopend van 10.30 – 17.00 uur.
U kunt nog t/m 23 april gebruik maken van de
voorverkoop! Kom allemaal naar het gezellige,
bruisende buitenbad “Mounewetter” te Witmarsum.
Voor nadere informatie kunt u bellen met tel.nr.
0517-531704 of kijk op de website www.zwembadmounewetter.com.
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Cobi Tilstra opent webwinkel
zelfgemaakte kinderkleding
Een kwart van elk verkocht artikel
wordt gedoneerd aan Wereldkinderen

Nu weer volop éénjarige,
van uitzonderlijke kwaliteit
Geranium's, Petunia, Scavola,
lobelia, enz. enz.
in verband met ??? zijn wij
woensdagmiddag gesloten.

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

Zaterdagmorgen openen wij ons
filiaal op de hoek Bleekstraat/Markt

Donderdag 8.00 t/m 18.00 uur

Dus: Net stinne, der hinne!!!

Zaterdag 9.00 t/m 14.00 uur

Vrijdag 8.00 t/m 16.00 uur

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

(eigen foto)

* Cobi in haar werkruimte achter de naaimachine
Makkum – In februari j.l. is Cobi Tilstra uit
Makkum een webwinkel begonnen met handgemaakte babykleding. Het assortiment bestaat
uit jongens en meisjes kleding in de maten 56
t/m 92. Van de meeste kleding wordt maar één
exemplaar gemaakt, een uniek product dus. Alle
kleding draagt het label “Petit charme” en wordt
door Cobi zelf gemaakt.
Een webwinkel bezoeken is een relaxte manier
van boodschappen doen. Je kunt thuis op je gemak
kijken of er iets is wat je zou willen aanschaffen.
Bestellen en betalen gaat allemaal via je eigen
computer en binnen een paar dagen heb je het
product in huis. Woon je in Makkum of omgeving,
dan kun je ook je bestelling bij Cobi thuis ophalen en zo de verzendkosten uitsparen. Hierover
lees je op de site onder het kopje “contact” www.
charmantbabykleding.nl is ook een idealistische
winkel. Een kwart van de prijs van elk verkocht
artikel wordt gedoneerd aan Wereldkinderen. De
Donatie wordt gebruikt voor projecten in AmravatiINDIA, waar kansarme kinderen geholpen worden.
Aanstaande zaterdag, 1 Mei, staat Cobi ter kennismaking met de winkel op de jaarmarkt in het
centrum van Makkum. Er zijn leuke marktkoopjes
en een éénmalige stuntaanbieding in maat 86 voor
meisjes. De moeite waard om even langs te komen.

Zing mee
Makkum – Op zondagavond 2 mei wordt er
weer een zing-mee-avond gehouden in de grote
zaal van “Avondrust”. Er wordt gezongen uit de
bundel van Joh. de Heer, orgel begeleiding door
de heer A. Couperus. De toegang is vrij, de aanvang
is om 19.30 uur en ieder is van harte welkom.
Voor info: A. Otter, tel. 0515-542126
of D. Tamminga, tel. 0515-231618.

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

Nico Morien v.o.f.

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

SCHADE
AAN
UW AUTO

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

VOOR U
WIJ KUNNEN DAT
PAREREN
ONZICHTBAAR RE

AD Autobedrijf Nico Morien is gespecialiseert
in het repareren van alle autoschades.
Rechtstreekse afhandeling met ALLE verzekeraars.

Kerkstraat 35, 8754 CR Makkum
Tel. 0515 - 231474
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Voetbalprogramma
V.V. Makkum
zaterdag 1 mei
Makkum 1
Makkum 2
Leeuw/zw. 6

- Balk 1
- DWP 2
- Makkum 3

14.30 uur
12.30 uur
14.30 uur

Makkum B1
Makkum C1

- Sleat B1
- ODV C1

11.00 uur
10.15 uur

donderdag 6 mei
Makkum 3
- Joure 4
halve finale beker
Makkum 2
- Oranje/Nassau 4

19.00 uur
19.15 uur

Wist u dat...
* ‘Kip van Krijn’ met zijn kraam bij het beach/
volleybalveld staat op Koninginnedag
* en een dag later weer tijdens de jaarmarkt?

TE KOOP

* zaterdag 8 mei de jaarlijkse rommelmarkt is in
k.c. “Het Anker” in Makkum van 9.30-16.00 uur.
Let op de advertentie volgende week in de Belboei!

Adverteer in de
Makkumer Belboei
Middenstraat 9
MAKKUM
Goed onderhouden
en sfeervol woonhuis
met berging en patio.
Vraagprijs:
 175.000,00 k.k.

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

Wegens gezondheidsredenen, een zeer luxe 2
persoons waterbed met 2 laden eronder pr.n.t.k.,
tel. 0517-851064 of 06-18882028
Altra hybride herenfiets, zwart/grijs, 7 versn.  185.tel. 0517-579799
Zeilbootje Flying junior 4.20 meter lang, br.pr.
250.-, tel. 06-17912035
Dames Gazelle Champion Mondial semie-racefiets i.z.g.st. 54 inch.  100.-, tel. 0515-573822
GRATIS AF TE HALEN

Bankstel 2 + 3 zits. gschikt voor bijvoorbeeld
clubhuis of dergelijke. tel. 06–83390549
± 0.5 m2 grint, tel. 0515-233256
GEVRAAGD

Gebruikte schildersezel, tel. 0517-851064
2 kaarten voor de fiets11stedentocht op 24 mei
a.s. Graag groep onder de 15 en dezelfde groepen,
pr.n.o.t.k. Erwin Schippers, tel. 0515-232585
GEVONDEN

Harry’s Horse paardrijcap bij Groothandel Bergsma
Makkum BV op het trapje. Is deze van jou dan
mag je hem afhalen bij Groothandel Bergsma
Oliemolen 2 Makkum
VERLOREN

Etui met 2 sleutels, tel. 0515-231147

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

Op de Haitsmaleane heeft het
verkeer van rechts voorrang!
Makkum – Ja, ja u leest het goed. De inwoners
van dit nieuwbouwplan weten wel hoe het moet!
Van rechtskomend verkeer heeft ook hier voorrang is de spreuk. Verleen dan ook voorrang, dan
wordt het verlaten van deze nieuwe wijk weer
veilig en leuk! Het plaatsen van een illegaal bord
(door bewoners van deze wijk) en het inschakelen
van Plaatselijk Belang Makkum was toch nog
ergens goed voor.
Vriendelijk groetend: Plaatselijk Belang Makkum
& enkele burgerlijk ongehoorzame inwoners van
het nieuwbouwplan de Melkvaart.

Makkum 65 jaar geleden: drama in oorlogstijd (3)
De tragedie op zaterdag 7 april 1945 startte ‘s-morgens
tussen 7 en 8 uur: Men vond bijna niets aan wapens,
munitie en geld, maar ze hadden wel alle jongemannen van het verzet kunnen arresteren: de terplekke aanwezige Jan Brouwer kon alle woningen
aanwijzen. De zender is niet gevonden. De oplopende
woede van de Duitsers (van wie sommigen drank
hadden gebruikt) werd op de aangehouden jongenmannen afgereageerd, door ernstige mishandeling,
brandstichting en tenslotte het fusilleren van de zes
jongens te Makkum. In de namiddag van de bewuste
zaterdag, 7 april 1945, omstreeks 16.00 uur, kwamen
de Duitsers bij de leider van het verzet te Schraard,
op de boerderij van Fetze Elgersma, waar ook Jan
Emmens was ondergedoken. Beiden vonden de dood.
(Opm. De onderduiker Jan Emmens werd later gedood
in Anna Paulowna, in de provincie Noord-Holland,
ongeveer 20 kilometer vanaf de Afsluitdijk. Jan
Emmens was meegenomen door de Duitsers, die
over de Afsluitdijk terugtrokken, vluchtend voor de
oprukkende geallieerden, die via Zwolle en Meppel
naar Noord Nederland kwamen voor de bevrijding).
Na de gehele dag in Makkum gezocht te hebben en
de verhoren te hebben gedaan, zocht men nog steeds
naar de zender. Ze vonden op de boerderij van
Elgersma wel enkele wapens en een radio, doch er
móest nog de zender te voorschijn komen! Een
groep Makkumers was in de loop van die zaterdag
samengedreven in een weiland bij de brug van
Laanzicht (500 meter buiten Makkum, in de richting
Wons) en werd gevangen gezet te Sneek, en na de
bevrijding los gelaten.
De zender:
Zenden in oorlogstijd ging in morse-tekens (je drukt
met je vinger herhaaldelijk op een handle of knop,
waardoor sluiting ontstaat. Het daardoor veroorzaakte
piep-geluid kun je in een bepaald ritme brengen,
door de knop langer of korter in te drukken, zgn.
strepen en punten. Iedere combinatie van 3 tekens
(punt en streep) stelt een letter of cijfer voor volgens een door meneer Morse uitgedacht alfabet. De
meest bekende combinatie is wel het SOS: …---…
De berichten kunnen uiteraard op verschillende wijze
in een code worden doorgegeven. Voor droppings werd
via de “Engelse zender” (af te luisteren via een radio)
in code een bericht aan het verzet doorgegeven.
Voorbeeld: er zou een wapendropping plaatsvinden,
op de avond, dat voor de derde keer was uitgezonden

“Mijn tante Toos is vandaag jarig”. De zender was
wel degelijk nog in Makkum op die fatale zaterdagmorgen, 7 april 1945. Een 14 jarige Makkumer jongen
was “jongste knecht” bij de Gebroeders Van den Berg
vis-en conserven fabriek te Makkum, het “bolwerk”
van de illegaliteit te Makkum. Als de jongen op die
7de april op de fabriek komt, wordt hij samen met
de anderen gevangen genomen, en overgebracht naar
de marechausseekazerne aan de Laan. Hij wordt
enkele malen aan een stevig verhoor onderworpen
en vervolgens met een groep mannen opgesloten.
Aan het eind van de middag worden er twee groepen
mannen naar buiten het dorp gedreven, richting Laanzicht. Zijn groep wordt in de loop van die avond
vrijgelaten. In de week er na komt hij op de fabriek,
en ontdekt hij de geheime zender, verborgen in een
houten kist. In opdracht van baas Van den Berg
zorgt de jongeman er voor, dat de zender verdwijnt.
De baas Van den Berg gaf opdracht aan de jongen
de zender weg te gooien. De jongen had de zender
in een kistje, voor op de fiets, en reed zo door
Makkum. Mogelijk door zijn jeugdige leeftijd wekte
het geen argwaan - hij was 14 jaar – zelfs niet toen hij
werd aangehouden door een duitse patrouille. Hij
mocht doorrijden, reed naar een brede vaart net buiten
Makkum, en zorgde dat de zender onder water verdween. De zender is nooit in Duitse handen geweest.
“Waar zit in Noord Nederland die zender”, dát is
een cruciaal doel in de opdracht van Ridderhof.
Ook Jan Brouwer krijgt nadrukkelijk van Ridderhof
de boodschap mee: zoek in Makkum de zender,
want daarmee worden berichten ontvangen over
zendingen wapens, munitie en geld. Daarbij: verzamel
namen en de opslagplaats van de wapens. “Kostewat-kost”. Ja, onnoemlijk veel leed heeft het gekost!
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, Koninginne-vereniging, Plaatselijk
Belang, Muziek-vereniging Hallelujah, Oecumenisch
overleg, Scouting Burdine, en de drie basisscholen
werken in dit comité samen.
Om dit initiatief te ondersteunen kunt u een gift
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513,
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.

