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Kornwerderzand - Vrijdag 13 april werd in het
kader van het Nationale Museumweekend) de
officiële opening verricht van de expositie “IJsselmeerflottielje” in het kazemattenmuseum te
Kornwerderzand. Sinds 1985 is de historie van de
gebeurtenissen voor en rond de meidagen 1940
ondergebracht in een museum. De toekomst van
de stelling Kornwerderzand werd door dit initiatief
veilig gesteld. De historie van de verdedigingswerken is eveneens vastgelegd in een aantal
boekwerken. Van de schrijver Jacob Topper werd
daar vrijdag een nieuwe uitgave aan toegevoegd
getiteld, “IJsselmeerflottielje, de verdediging
van het IJsselmeer in de meidagen van 1940”.
De officiële presentatie van het boek vond vrijdagmorgen plaats in de nieuwe filmzaal van het
bezoekerscentrum. De Commandant der Zeestrijdkrachten, Vice Admiraal Borsboom nam het
eerste exemplaar in ontvangst waarvoor hij zelf
het voorwoord schreef.
Tussen de genodigden bevond zich de 93 jarige
Roelof Korporaal. Hij diende in 1939-1940 als
dienstplichtig soldaat en werd ingedeeld in de 2e
linie, gelegerd in één van de kazematten op
Kornwerderzand. Korporaal is de nog enige in
leven zijnde van de 225 gelegerde militairen die
hun plicht deden in een ongekend harde strijd bij
Kornwerderzand. Geen heldenverhalen van deze
man waarvan de eenvoud afstraalt. “We deden
alleen onze plicht. De aanval van de Duitsers
sneed als een mes door de boter behalve bij de
Afsluitdijk. De vliegtuigbombardementen richtten

amper schade aan de bunkers en de grondtroepen
hadden geen schijn van kans. We lieten de vijand
halverwege oprukken en dan schoten we ze eraf”.
Alleen het capitulatienieuws, dat de mannen van
Kornwerderzand op de vijfde dag te horen kregen,
kon hen de wapens doen laten zwijgen.
De tijdelijke tentoonstelling van de IJsselmeerflottielje, een aantal oorlogsschepen die moesten
verhinderen dat de Duitse strijdkrachten het
IJsselmeer zouden oversteken, is ondergebracht in
één van de kazematten. De tentoonstelling werd
symbolisch geopend door admiraal Borsboom
die daarvoor een model onthulde van de Hr.Ms.
Friso. Het schip werd op 12 mei 1940 door de
Duitsers tot zinken gebracht. Het Duitse leger
was van plan om delen van haar in Friesland
vechtende divisie via het IJsselmeer over te zetten
naar Noord-Holland, maar de aanwezigheid van
enkele Nederlandse kanonneerboten en torpedobootjagers verhinderden dit in eerste instantie.
Hoewel de sterk verouderde schepen geen schijn
van kans hadden, is het verbazend hoeveel (onterechte) angst de Duitsers voor de Nederlandse
IJsselmeerflottielje hadden. De tentoonstelling is
ingericht in kazemat XIV (keukenkazemat) en
creëert een helder beeld van de gevechten rond
het IJsselmeer.
Vanaf 2 mei is het museum weer voor het publiek
geopend op woensdag en zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur en gedurende de maanden juli en
augustus ook op zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Makkum, Kerkeburen 42

Gedateerde en verrassend ruime, halfvrijstaande woning
met veel achterstallig onderhoud, rand centrum,
achtertuin met achterom, 70 m² eigen grond.

Prijs vanaf € 35.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Dentwork
Praktijk 0515-541345 / Privé 0515-543846/433448
- 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
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
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 / b.g.g. 06-20441818

Kerkdiensten
Vrijdag 20 april:
Makkum – Min. Mienskip, 19.00 uur Gespreek
Zondag 22 april:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
voorganger: Pastor N ten Wolde

Agenda
Donderdag 19 april:
Avondrust, Klassieke muziekmiddag,
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant.
Vrijdag 20 april:
Avondrust, Sjoelen
Aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Zaterdag 21 april:
Open dag bij K & M Yachtbuilders en
UK De Vries Sails van 10.00 uur tot 16.00 uur

Workum – Baptisten gem. 9.30 uur
voorganger: Br. H Tieleman

Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert
een bingo-avond. Aanvang 20.00 uur, in Het Anker.

Uit liefde geboren,
een nieuw leven,
een nieuw wonder.
Het klinkt zo gewoon,
maar voor ons zo bijzonder!
Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze dochter en suske van Larissa

Daniëlla
Geboren op 9 april 2012
Gewicht: 3390 gram
Lengte: 51 centimeter
Hendrikus, Magdalena & Larissa
Lieuwkemastraat 46
8754 BN Makkum
Tel. 06-51894151
Vriendelijk verzoekje, bel even voor een bezoekje.
Mem en Daniëlla rusten van 12.00 tot 15.00 uur.
Wolkom leaf lyts famke.
Kom mar gau by heit en mem.
Wy binne nei njoggen moanne wachtsjen,
tige wiis om dy te sjen!
Tige tankber en bliid binne wy
mei de berte fan ús famke

Ines Gerbrig
Berne op 6 april 2012 om 13.54 oere.
Sy weaget 2900 gram
en is 51 sm lang.
Leendert & Rianne Kooistra
Schoolbuurt 16, 8754 CV Makkum
Tillefoan: 0515-231321 / 06-12320206

Dinsdag 24 april:
Avondrust, Klaverjassen
Aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Familieberichten
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Familieberichten
Wanneer ik eenmaal, onverwachts zou sterven,
mijn lieve kind´ren, wees dan niet ontdaan.
Ik mocht in ´t leven zoveel goeds verwerven;
Gods liefde heeft steeds om mij heen gestaan.
En als ik soms, in donk’re zorgen, dagen
zijn licht niet zag en angstig tot Hem riep,
heeft Hij gehoord; en voor ik iets kon vragen,
voeld’ ik de hand van Hem, die naast mij liep.

Na een korte ziekte moeten wij plotseling
afscheid nemen van mijn lieve, zorgzame man
en onze heit, pake en oerpake

Haije Tjeerdema
* Makkum,
14 april 1928

Met veel verdriet, maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, hebben wij onze lieve zorgzame
moeder, oma en ´oude oma´ los moeten laten.

Martha Reitsemavan Beijeren Bergen en Henegouwen
 12 april 2012
Makkum

* 29 juli 1928
Maastricht

Sinds 31 december 1997
weduwe van Hendrik Reitsema.

Nagele: Jaap en Annie
Marco en Daphne, Charlotte, Mathilde
Vera en Jeroen, Sven
Petra en Patrick, Britt
Heerenveen: Peter en Ruurdje
Afke en Richard, Jesse, Dennis
Martha en Jorn, Gijs
Schettens: Eltjen en Tjaltje
Agmar en Danny, Austin, Cody
Henk Peter en Feikje
Wiebren Sietze
Makkum: Marga en Douwe
David en Marijke
Rebecca en Gert-Jan, Justin
Oldeholtpade: Lieneke en Wim
Birdaard: Monique

De Dankdienst voor haar leven en de begrafenis
hebben dinsdag j.l. plaatsgevonden te Makkum.
Correspondentieadres: De Geep 22, 8754 BJ Makkum

Mijn zorgzame vriendin

Martha
is heengegaan, maar de mooie herinnering
blijft altijd bestaan
Wieb

 Sneek,
16 april 2012

56 jaar getrouwd.

Plotseling is onze lieve pake Haije er niet
meer. We zullen hem heel erg missen.
Koert
Romine en Uilke
Indy en Lieke
Wiepkje
Rommy
Hilde en Egbert
Johannes
Rowin
Iwan

Rommie Tjeerdema – Kunst
Grietje

Vrij plotseling is overleden, onze oudste neef

Wiepie en Gerrit

Haye Tjeerdema

Jannie en Tjeerd

Wij wensen Rommie, kinderen en klein
kinderen veel sterkte toe

Rommert en Dini
Pake- en oerpakesizzers

Fam. Tjeerdema
Fam. Attema
Fam. Dijkstra

De rouwdienst wordt gehouden op vrijdag
20 april om 14.00 uur in de Van Doniakerk
te Makkum. Aansluitend vindt de begrafenis
plaats.

Voor ons toch nog onverwacht moeten wij
afscheid nemen van mijn broer, zwager en
onze oom

Gelegenheid tot condoleren een half uur voor
de rouwdienst.

Haije Tjeerdema

Correspondentieadres:
Buren 23, 8754 CX Makkum
Makkum, 16 april 2012
Na afnemende gezondheid is toch nog plotseling
overleden onze spontane en meelevende
buurvrouw

Martha Reitsema - van Beijeren
Bergen en Henegouwen
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen veel
sterkte voor de toekomst.
De buren van de C. Lenigestraat
Dhr N. Grasman
Fam C. Rumondor
Fam B. Talsma
Fam R. de Boer
Mevr A. van Loon
Mevr P. Kuiper
Fam D. Bakker
Dhr D.S. Laaij
Mevr R. Reitsma
Mevr M. Jonkman

We wensen Rommie en de kinderen veel sterkte.
Trijntje de Vries-Tjeerdema (†)
Sytse de Vries (†)
Wiepie de Vries en Gerard de Graaf
Peter, Rebecca en kinderen
Ineke en Marco
Age en Titia de Vries
Sytse en Paula
Thea
Johannes Tjeerdema (†)
Grietsy Werkhoven-Tjeerdema
Jan Werkhoven
Johan
Marian, Louis en kinderen
Robert
Makkum,16 april 2012

Makkum April 2012
Na een tijd van afnemende gezondheid is
overleden ons trouw lid

Martha Reitsema - van Beijeren
Bergen en Henegouwen
Wij wensen kinderen en kleinkinderen veel
sterkte toe.
Leden van Gymver. "Op e nij fit"

Op 12 april is overleden ons lid

Mevr. M Reitsema

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei

We wensen haar kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe
Bestuur en leden van de
Vrouwenvereniging Makkum

mail naar
belboei@makkum.nl
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Ook deze zomer organiseert ondernemend Makkum de
sfeervolle en gevarieerde gezelligheidsmarkten door Antje Tilstra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
Makkum - Schreeuwende marktkoopmannen,
geuren van traditionele producten en op de achtergrond het Makkumer koor Nostalgia. Alle zintuigen worden op de Makkumer markten
geprikkeld. Naast Friese droge worst of verse
noten moet u ook denken aan CD’s, kleding,
sieraden en boeken. Deze producten worden niet
alleen door plaatselijke ondernemers maar ook
door koopmannen van buiten de gemeente aangeboden. Hierdoor treft u naast typische lokale
producten bijvoorbeeld ook handgemaakte
accessoires uit Zuid-Amerika. Jannie Zeeman de Boer is, na dertig jaar op de markten te
hebben gestaan, sinds vorig jaar marktmeester in
Makkum. Sindsdien let ze strikt op het aanbod.
Er staan maximaal twee kramen die producten
uit dezelfde branche verkopen. ‘Anders kan er
niemand wat aan verdienen’, aldus Zeeman.
Ook de bezoekers zijn gevarieerd. Wanneer u over
de markt loopt zult u minstens vier verschillende
talen tegen komen. U ziet Makkumers, nieuwsgierige vakantiegangers, toevallige passanten en

hier en daar een fanatieke verzamelaar. De markten
worden sinds vorig jaar niet meer op woensdagavond, maar op vrijdagavond georganiseerd. De
organisatie, de Ondernemers Vereniging Makkum
(O.V.M.), hoopte hiermee meer bezoekers te
halen. Of er meer bezoekers waren dan voorheen
kan Zeeman niet met zekerheid zeggen, maar
alle kramen en plaatsen waren wel alle weken
verhuurd. De Jaarmarkt wordt zoals gewoonlijk nog
wel op donderdag gehouden. Deze markt duurt de
gehele dag en heeft ook een kinderrommelmarkt.
De Gezelligheids- en Themamarkten worden dit
jaar gehouden op:
Donderdag 19 juli (Jaarmarkt)
Vrijdag 27 juli
Vrijdag 3 augustus
Vrijdag 10 augustus
Vrijdag 17 augustus

De vrijwilligers van de vogelwacht staan klaar
om met jullie het land in te gaan. Om de ochtend
goed te organiseren willen wij graag vooraf van
jullie weten of je mee wilt en of je vader of

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

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

Mocht u een kraam of plaats willen huren dan
kunt u zich aanmelden via het aanmeldingsformulier (zie advertentie elders in deze krant)

Zondag 22 april jeugddag Vogelwacht Makkum
Net als eerdere edities staat de familie Mulder Reitsma zondagochtend klaar om ons en 50
schoolkinderen te ontvangen voor de jeugdnazorgdag. In de weilanden achter hun boerderij
gaan we in drie groepen het land in om stokjes te
zetten bij de weidevogelnesten. Om 10.00 uur
starten we met een korte uitleg met de dag. Alle
basisschoolkinderen in Makkum en en Exmorra
zijn hiervoor genodigd. Jullie worden voor 10.00
uur verwacht bij de boerderij aan de Meersweg
7 onder Allingawier richting Ferwoude.

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

moeder ook mee gaat. Als je ouders niet mee
gaan dan kunnen zij jullie om 12.00 uur weer
ophalen. De groep wordt niet groter dan 50 personen, dus meld je snel aan!

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Vooraf opgeven dus en dat kan via een mailtje
naar info@vogelwachtmakkum.nl. Je mag ook
bellen met Harmen de Boer: 06 51067170. Doe
dat voor zaterdag 21 april, dan zien we jouw
zondagochtend!

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Na afloop staat drinken met een aardigheidje
voor jullie klaar. Doe je laarzen en oude kleren
aan en kom zondagochtend naar de boerderij!

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

Vogelwacht Makkum eo.

Geen spoed <> Wel Politie
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Wist u dat...
* Volleybalvereniging Makkum haar jaarlijkse
geraniumactie houdt op woensdag 25 april.
* Let volgende week op de advertentie!
Wat denkt u van drie geraniums voor vijf euro?
* er 7 Automatische Externe Defibrillators in
Makkum zijn te weten:
* Strand, bij Beach Resort in de hal van de
receptie, is dus alleen toegankelijk tijdens
openingstijden
* Bij de vigilante, bij de ingang van het nieuwe
hotel, deze is ook voor de camping.
* in de Rabobank (Kerkstraat)
* In het fitness gebeuren van Leo Vree boven de
Zwaan.
* Bij de ingang van de flat in de Lieuwkemastraat.
* Bij Fysio Yn é Fûke (aan de buitenkant)
* Op het voetbalveld.
* Het koor ‘SAMAR” op 6 mei een concert geeft?

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter...........................................1.39
Milner Kaas, licht gerijpt, 450 gram...................................4.39

* Dat dit in het sfeervolle kasteeltje zal zijn?

Gegrilde Achterham....................per pakje 25

Himmeldei
Op 4 april gong groep 8 út Makkum himmeljen.
De oare groepen gongen net om’t it sa reinde. De
oare groepen gongen op 5 april. We waarden yn
groepkes ferdielt en sa gongen we troch Makkum.
We ha fleskes, plastik en noch oare troep fûn.
Op 5 april ha de oare groepen ek op stap west,
troch Makkum en sy ha ek folle troep fûn. Arjen
Doedel soarge foar al it guod, sa as: Griepers,
wanten en ôffalpûden. Dit wie wol handich foar
de skoallen.

cent korting

Dubbel Frisss Appel/Perzik, 1.5 liter......................nu 89

cent

D.E. Roodmerk Koffie, 250 gram.................................nu 2.49
Friesche Vlag Halvamel, pak 465 ml............................nu 1.09
Honig Mie Nestjes + Mix voor Bami.......................samen 1.69
Wijntip: Goedgeloof Zuid Afrikaanse Wijn, 0.75 liter...nu 2.99
Aanbiedingen geldig van do. 19/4 t.e.m. wo. 25/4

Makke troch Gerben en Emiel
út groep 8 CBS de Ark Makkum

Maandag Vlugklaar

Woensdag Gehaktdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 19 t/m 21 april
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Runder Verse Worst
500 gram

2,75

Runder Gehakt
500 gram

H.O.H. Gehakt
500 gram

Donderdag t/m Zaterdag

Hamlappen
500 gram

Varkens Verse Worst
500 gram

Gemarineerd
500 gram

2,75
2,50
5,50

2,50

Verse Kipschnitzels

2,75

Achterham +
Gebraden gehakt

100 gram

samen 200 gram

1,15
2,89
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Nieuws van de koninginnnevereniging
Magnificent Maggenheim Music Night
Houdt u van programma’s als “The Voice” en
“Holland’s got talent”? Dan moet u zaterdagavond 28 april zeker naar de Magnificent
Maggenheim Music Night komen .Dirigente
Nynke Jaarsma heeft een programma samengesteld met lichte muziek en bekende melodieën.
Zij voert dit programma uit met haar eigen harmonie-orkest Hallelujah. Maar er is meer.
Verscheidene jonge orkestleden gaan niet alleen
blazen , maar ook zingen! Ook het koor Nostalgia

komt optreden. Alle zangers zullen begeleid
worden door Hallelujah. Tijdens deze avond zult
u ongetwijfeld mee kunnen klappen, zingen of
neurieën. Aan het eind van de avond kunt u zich
op dat gebied helemaal laten gaan tijdens de
massa-karaoke: lekker meezingen met bekende
nummers. De afsluiting van de avond wordt
verzorgd door DJ Cees. Aanvang : 28 april 20.00
uur Plaats: Multifunctioneel centrum “Maggenheim”
Entree : € 5,- voor jong en oud

Kinderspelen
Maandag 30 april om 9.00 uur start de rondgang
met Hallelujah vanaf het MFC en kunnen de
kinderen er in een feestelijke optocht achteraan.
Je kunt jezelf feestelijk aankleden maar ook kun
je je step, fiets, kar, tractor of een ander vervoermiddel versieren.
Om 10.00 komt Hallelujah aan op de haven en
daar zingen we met elkaar het Wilhelmus.

Hierna worden de kanonnen afgeschoten. Samen
met het muziekkorps gaan we terug naar het
MFC en daar starten we dan vanaf 10.30 uur tot
12.30 uur met de kinderspelen in en om het
MFC. De kinderen kunnen meedoen aan de spelletjes en de ouders kunnen, onder het genot van
een kopje koffie, de verrichtingen gadeslaan.
Veel plezier op 30 april! Kom allemaal naar het
MFC en doe mee, het is gratis!!!!

Grote bingo en verloting
Dit jaar houden we op Koninginnedag, maandagavond 30 april, weer een grote bingo en verloting voor jong en oud! Trek bij voorkeur je/uw
ORANJE feestkleding uit de kast en kom allemaal naar het MFC om je/uw geluk te proberen.
Per ronde zijn er 3 waardevolle prijzen te winnen. En dat is het mooie van bingo: de kansen
zijn voor iedereen gelijk! Er zijn meerdere kansen want op deze avond worden er 8 ronden
bingo gespeeld. Daarnaast worden er loten voor
de loterij verkocht waarop ook nog schitterende
prijzen te winnen zijn.
Bingo-prijzen met onder andere: Bloemenmanden,

levensmiddelenpakketten, waardebonnen, gevulde
spaarpotten, speelgoed enz. Verlotings-prijzen te
veel om op te noemen maar als spetterende
hoofdprijzen, een rubberboot met peddels, hogedrukreiniger, en natuurlijk weer een ”koninklijke
love-seat”. Er is geen entree; u/je koopt bij de
ingang een pakketje bingobriefjes dat voldoende
is voor alle ronden bingo van deze avond en ook
de loten kunt u alvast kopen. De nummers worden opgeroepen via een geluidsinstallatie. In de
pauzes is er volop gelegenheid om drinken en
een warme snack te kopen. We hopen er – evenals vorige keren – een gezellige ORANJE avond
van te maken.

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Watersportseizoen van start bij De Vries Sails
Op zaterdag 21 april gaat het watersportseizoen
van start bij De Vries Sails. In de vernieuwde
watersportwinkel bij de Marina in Makkum start
het seizoen met een informatiedag. Op die dag
zijn er diverse activiteiten georganiseerd en
wordt u hartelijk uitgenodigd om deze dag met
ons mee te maken.
Op die dag staat o.a. het volgende
op het programma:
Voorlichting, informatie en demonstratie over
brand aan boord (of in huis) en in het verlengde
daarvan het gebruik en onderhoud van brandblussers. Ook kunt u uw brandblusser meenemen
om te laten keuren (voor nog geen 12 euro) of
om deze weer te laten vullen. Daarnaast is er
voorlichting over het keuren van een reddingsvest. Ook kunt u uw reddingvest meenemen om
te laten keuren. Verder ligt er een opgeblazen
reddingvlot van Plastimo, dat u van alle kanten
eens goed kunt bekijken. Er worden splits-demon-

straties gegeven en ook kunt u dit zelf proberen
en naar huis gaan met een zelfgemaakte loop.
Onderhoud van uw lieren wordt ook gedemonstreerd. Echt een voorjaarsklusje dat toch regelmatig moet gebeuren. RIWAX is aanwezig en
demonstreert het gebruik van haar poetsmiddelen. En ook zelf even proberen hoe het werkt om
uw boot met een professionele poetsmachine te
behandelen is handig wanneer de ervaren professional van RIWAX erbij staat. En het is ook
geschikt voor uw auto. Bij ons voor de deur staat
een New Classic zeilboot van 7 meter. Een boot
geschikt voor het binnenwater en het IJsselmeer.
Verder een electrische lierhendel om te proberen
en een nieuw opstapje om gemakkelijk vanaf de
kade of vanuit een rubberboot weer in/op de
boot te stappen.
Wij zouden het leuk vinden wanneer u speciaal
op deze dag langs komt, maar uiteraard bent u
het hele jaar door van harte welkom.

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
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EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS
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De Wilde Weg

door Sjirk Wijbenga

Leven en werk van kunstenaar Gerrit de Wilde

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

(eigen foto)

Makkum - Op 28 februari werd in Tresoar de
biografie van kunstenaar Gerrit Marinus de
Wilde gepresenteerd. Dit omvangrijke document
geeft een inkijk in de wereld van een eigenzinnige
Makkumer kunstenaar die aan het eind van de
20e eeuw doorbreekt. “De Wilde Weg” is een
fascinerende biografie geworden die meerdere
ingangen aan de lezer geeft om kennis te nemen
van het werk van de mens achter de kunstwerken.
De biografie is fragmentarisch van opzet en
bevat hoogwaardig beeldmateriaal van enkele
honderden kunstwerken. Aan de onderzijde van
de tekstpagina’s loopt een soort filmverhaal van
foto’s die een eigen verhaal vertellen over het
leven van de Friese kunstenaar.
Het werk van Gerrit de Wilde (70) is zeer oorspronkelijk, het is figuratief en past in geen
enkele stroming thuis. In de biografie worden
verschillende visies op de kunstwerken beschreven
door bevriende kunstenaars. Hoewel collega’s de
excentrieke Makkumer soms als priegelaar in
het klein betitelen is hij uniek en met geen
enkele kunstenaar te vergelijken. Hij maakt
kleine objecten die kwetsbaar zijn en tegelijk
onaantastbaar. De Wilde werkt in series: Messen,
voertuigen, boeken, tijd… Zijn werk betreft vaak
alledaagse voorwerpen, maar door de manier
waarop ze worden bewerkt veranderen die voorwerpen, worden ze absurdistisch en verdwijnt
soms het nut ervan. Eén van zijn beste werken is
“Dilemma”, een voertuigje in de vorm van een
pijl en boog. Het voertuigje kan niet meer rijden
als de pijl afgeschoten wordt.
Gerrit de Wilde, geboren in Beverwijk, is van
hobbyist kunstenaar geworden. Zijn levensverhaal is indrukwekkend en wordt volgens hem
met een “genadeloze” eerlijkheid beschreven.
Bij het lezen van de biografie merk je pas hoe
ongrijpbaar hij is in zijn leven en werk. Maar
Gerrit de Wilde is oprecht en onbevooroordeeld.
Hij maakt op zijn eigen manier contact en communiceert in soms explosief taalgebruik.
Aanvankelijk lag Gerrit de Wilde zijn toekomst
bij de Hoogovens. Na veel losse baantjes liet hij

zich omscholen tot allround timmerman en kwam
bij Schakel Exmorra in het restauratiewerk
terecht. Bij het woonhuis in Exmorra metselde
hij een stenen wilgenboom van oude kloostermoppen. Toen hij een grotere schuurruimte zocht
verhuisde hij met zijn echtgenoot Wil Joor naar
Makkum. Dochter Ydwer werd geboren. Na de
scheiding is het, tot zijn eigen verdriet, niet
gelukt om weer tot een duurzame harmonieuze
relatie te komen. Openhartig wordt er door Wil
en dochter Ydwer gesproken over Gerrit. Het
ontroert door de eerlijkheid waarmee Ydwer een
eigen weg gevonden heeft in de soms complexe
relatie met haar vader.
Gerrit de Wilde zijn tweede talent is schrijven en
heeft inmiddels een 13 tal publicaties achter zijn
naam staan. In “Het oerwoud beangstigt mij”
geeft hij een ongeëvenaarde sfeerbeschrijving
van het Surinaamse oerwoud. In 2004 verscheen
het boek “Fritz” over de in 2011 overleden Frits
Petit dit de la Roche. Frits noemde zich kunstenaar, maar raakte door verslavingsproblemen
maatschappelijk ontspoord. Schrijver Bert de
Turck werkte 2½ jaar aan de biografie die via het
emailadres bert@deturck.nl kan worden besteld
of telefonisch 06-21566117 / 024-6843655.

“Dilemma”
(eigen foto)
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Fûgelwacht Makkum 50 jier!

Troch Doutzen Ouderkerken

‘De ljip yn it lân, de simmer komt der oan’

Makkum - By it ynkommen fan Makkum
hingje spandoeken mei boppesteande tekst.
Fûgelwacht Makkum fierde op sneon 14 april
syn 50 jierich jubileum. Fierder op yn dit artikel
kinne jim der mear oer lêze. As ik oan de
fûgelwacht tink dan assosjear ik dat mei aaisykje, neisoarch en it byfoeren fan de fûgels
yn’e winter. No’t de Fûgelwacht Makkum syn
jubileum fiert wurdt it heech tiid om ris wat
mear te witten kommen oer dizze feriening.
Wer stiet Fûgelwacht Makkum eins foar.
Fûgelwacht Makkum 50 jier lyn
De feriening is yn it jier 1962 oprjochte. It doel
wie doe en dat jild ek noch foar hjoedtedei:
It beskermjen fan fûgels mei yn it bysûnder de
greidefûgels. It begûn mei in oantal boeren
dy’t harren lân beskikber stelden foar it ljipaaisykjen. It stikje neisoarch siet der doe ek al
fuort en daliks by. De perioade fan it aaisykjen
duorre doe oant te mei healwei april. Ut it
fermidden fan Fûgelwacht Makkum kaam al
rille gau it byfuorjen fan de fûgels yn de winter,
it setten fan nestbeskermers en it pleatsen fan
nestkasten foar de sangfûgels derby. Der
waard yn de jieren santich aksje fiert tsjin de
útwreidingsplannen op it strân en tsjin it ûnder
wetter setten fan de Makkumer mar.
Fugelwacht Makkum 50 jier letter
De Makkumer Fûgelwacht is oansletten by de
Frsyke bûn foar Fûgelwachten. It gebiet fan
Fûgelwacht Makkum is sa’n 3000 hektare grut.
Fan Surch oant te mei Ferwâlde. De feriening

telt no sa’n 200 leden. In soad ynformaasje is
te finen op de webside fan Fûgelwacht
Makkum. In soarch foar Fûgelwacht Makkum
is it werom rinnen fan it oantal greidefûgels.
Der is hieltiid minder iten foar de greidefûgels
en de biotoop wurdt minder geskikt foar de
fûgels. Greidelân mei in soad blommen en in
heger wetterpeil, dat is wat greidfûgels nedich
ha. Tegearre mei boeren en natuerbeskerming
wurdt der nei oplossingen socht.
De jongerein en de Fûgelwacht Makkum.
Ien fan de spearpunten fan Fûgelwacht Makkum
is it belûken fan de jongerein by de fûgelwacht. Sa wurdt der yn april in neisoarchdei
organisjeare. Dit jier sil dat plak fine op 22
april by de famylje Mulder Reitsma oan de
Meerweg 7 yn Allingawier. Der wurde ekskurzjes organisjeare nei De Waard en de
Fûgelhelling. Yn it nei-jier is der de learzendei,
dit yn gearwurking mei it NUT en de Scouting.
Koartlyn is der noch in leskist ûntwikkele foar
bern fan de basisskoale. Spesjaal foar dit
jubileum hat Aart Cornelissen in muorreplaat
makke, dit yn opdracht fan de Fûgelwacht
Makkum.
Sneon 14 april
De dei waard iepene troch foarsitter Jetze Genee
fan Fûgelwacht Makkum yn de boppeseal fan
Café restaurant ‘De Prins’. Yn dyselde seal
wie der dy dei ek in eksposysje oer 50 jier
fûgelwacht yn Makkum. In spesjaal wolkom
wie der foar it haadbestjoer fan Bond Friese

Vogel Wachten. De foarsitter fan de BFVW
krieg letter ek it wurd en naam Fûgelwacht
Makkum in foarbieldôfdieling. In moaie
opstekker foar Fûgelwacht Makkum. In moai
doek mei dêrop it logo wie it presint fan
BFVW oan ôfdieling Makkum. Dizze bûn hat
117 ôfdielingen ûnder syn paraplu. Oan it ein
fan dizze dei-iepening wie der in spesjaal
momint. De muorreplaat fan Aart Cornelissen
op kanvasdoek waard presentjeare. De trije
basisskoallen fan Makkum krije elk sa’n
eksemplaar fan dit unike doek. Dernei gie
sawat it hiele selskip op de pream rjochting
Makkumer Noardwaard. Foarsitter Jetze
Genee wie de gids en fertelde ús al farende en
rinnende wei fanalles en noch wat oer de
natuer en it wurk fan de fûgelwacht. Op it
Achterdykje wie der foar de leafhawwer in
roaffûgelshow. De middei waard om 16.30
oere ôfslúten yn ‘De Prins’. Foar de leden en
genoadigden wie der de jûns noch in feestjûn
mei ûnder oaren ferhalenverteller Frâns Faber.
Spesjaal wie de promoasjefilm fan de BFVW
út 1977. Ik wit no dat it wurk fan dizze feriening en dermei ek alle oare fûgelwachten
mear ynhâldt as aaisykje, neisoarch en it byfuorjen fan fûgels yn ‘e winter.
Goed dat der sokke dagen binne, sa as dizze
jubileum dei fan Fûgelwacht Makkum. It wie
in moaie en learsume dei. Yn it jubileumboekje hat foarsitter Jetze Genee it foarwurd
skreaun. Mei de titel fan dit foarwurd wol ik
dit artikel ôfslúte: ‘De natuer is machtich!’
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Nog meer hulp
voor ‘De Bouwers’
Vorige week kon u lezen dat de Bouwers hulp kregen
van veel ondernemers uit Makkum! Helemaal super!
Als de kappers en schoonheidsspecialistes aan het
werk zijn en de ondernemers van Makkum die met
kinderen werken zich presenteren, worden ze door
o.a het kinderkoor van de katholieke school van
Makkum en diverse Makkumer solo artiesten vermaakt. Nynke de Jong en haar medemuzikant heeft
speciaal voor deze middag een lied geschreven en
zal dit ten gehore brengen.
Jildert Rinia, één van onze bouwers is ambassadeur
van de Stichting Opkikker. De stichting die zieke
kinderen opkikkert met een leuk uitje. Hij verzamelt
kapotte mobieltjes en kan hiermee geld verdienen.
Dus spaar de kapotte mobieltjes op en lever ze op
de haarwensen-middag in. Er zijn twee dames 40
jaar geworden, zij hadden een feestje en hebben de
envelopjes met inhoud, die ze hadden gekregen,
geschonken aan Stichting Haarwensen, is dat niet
super! Er zijn nog steeds Saartjes voor € 7.95 te
koop bij de kappers van Makkum! Er zijn inmiddels
al 9 vlechten verzamelt door de kappers van Makkum!
U kunt nog steeds Diny, Flora, Bram en Durkje
sponsoren. Zij gaan een paar maanden met minder
haar lopen uit solidariteit met de vele patientjes die
hun haren verliezen. Zodat het mogelijk is om een
pruik aan te kunnen schaffen.
Allen zijn aanwezig op de Haarwensen-middag,
georganiseerd door de Doopsgezinde kids, op
Zaterdag 28 april 14.00-16.00 uur in het Doopsgezinde kasteeltje. Volgende week meer....

In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


vw golf 1.6 16 v
2002 190585 nap, stoelverwarming,
elektrische ramen, centrale deurvergrendeling,
koplamp sproeiers, cruise control

Prijs € 3595,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Tel. (0515) 232989

Open Dag K&M Yachtbuilders
Stap eens aan boord van een custom-built jacht!
Zaterdag 21 april zet K&M Yachtbuilders, bouwer
van aluminium custom-built zeiljachten, haar
deuren weer open, voor de achtste keer inmiddels!
Van 10 tot 16 uur is iedereen weer welkom in
Makkum om volgens “beproefd recept” kennis
te maken met de werf en haar werk: binnen
diverse jachten in aanbouw (ca. 7 stuks), buiten
in het water meerdere vaarklare schepen (ca. 10
stuks), twee lezingen (12 en 14 uur) en mooi
weer. Drie van de K&M “lijnen” zijn aanwezig:
Bestevaer, Stadtship en Bestewind.
Van 45 tot 88 voet
Eeuwe Kooi, directeur en eigenaar K&M:
“Wanneer is onze Open Dag interessant voor u?
Als u van plan bent om een zeiljacht op maat te
laten bouwen. Om zelf te gaan bouwen. Maar
ook als u “gewoon” zeilliefhebber bent.”
“Natuurlijk kunt u ons ook op een andere dag
bezoeken, maar tijdens de Open Dag kunt u veel
jachten tegelijkertijd bezichtigen. Elk jaar meren
eigenaren van een K&M jacht aan in Makkum.
Jachten, die normaal gesproken niet bij ons op
de werf liggen. Met zo veel schepen naast elkaar,
kunt u goed zien, hoe elke eigenaar zijn eigen
keuzes heeft gemaakt. Om het beeld van uw
ideale schip compleet te krijgen, is het goed om
veel verschillende schepen te bekijken en alles
op te schrijven wat u beslist wel (en niet) wilt.”,
legt Eeuwe uit. “De aanwezige schepen geven
een goed beeld van wat wij als werf doen. Niet
alleen de aluminium Bestevaer schepen, maar
ook bijvoorbeeld de Bestewind 50, het polyster
zusje van de Bestevaer, is een schip dat wij
bouwen. Van de Bestewind 50 zullen er in ieder
geval 4 aanwezig zijn. Daarnaast hebben we
twee compleet custom-built jachten, de Icon 48
‘Leeloo’ en de German Frers 88ft ‘Tulip’. De

‘Tulip’ zal het grootste jacht zijn wat aanwezig
is. De Bestevaer 45ST ‘Africa’ is de kleinste,
maar daarom zeker niet minder leuk om eens te
bekijken!”
Lezingen
Dit jaar twee erg verschillende, maar ook erg
interessante lezingen. De bekende en vermaarde
ontwerper Gerard Dijkstra zal een lezing houden
over de ‘MK II’ van de Bestevaer 53ST. Niet
alleen een schip wat hij ontworpen heeft, maar
ook het schip wat K&M voor hem gebouwd
heeft en waar hij zelf in voornamelijk koude
gebieden mee vaart. De familie de Mol heeft met
de Bestewind 50 ‘Abel T.’ een wereldreis
gemaakt, met hun jonge kinderen. Prachtige
foto’s en mooie verhalen gegarandeerd!
Overige activiteiten
Naast de schepen in aanbouw en de schepen
welke buiten liggen heeft K&M nog meer georganiseerd om de bezoekers. De bekende Duitse
(jacht)interieur ontwerper en bouwer Alv Kintscher
is aanwezig met een stand en zal geregeld vertellen over zijn manier van werken en zijn
keuzes voor vooral natuurlijke materialen. Ook
zijn er verschillende leveranciers te vinden zoals
Yanmar, Esthec, Cuno, RayMarine en KVF
Stanfit die hun producten presenteren. En voor
een nieuwe outfit is de nautische lifestyle winkel
‘Zilt, kleding van de Kust’ aanwezig. Mocht u
dorst of trek krijgen dan is er ook de mogelijkheid om iets te verfrissends te halen bij Jurjen
Catering. En als uw man nog even wil rondkijken, dan is het strand van Makkum vlakbij
voor vermaak met de rest van het gezin. Het is
niet nodig om u aan te melden voor deze Open
Dag, en ook kinderen zijn van harte welkom!

Makkum Beach opent officieel het zomerseizoen
op zaterdag 28 april
Op zaterdag 28 april zal het terras-, strand- en
watersportseizoen officieel geopend worden.
Van 12.00 uur tot 21.00 uur zal er de hele dag
wat te beleven zijn voor jong en oud. Presentaties
en wedstrijden op het water, uitleg en beleving

op het strand, Health en Beauty presentaties,
muziek, modeshows en voor de kinderen een
zweefmolen, een luchtkussen, en een clown.
Vanaf 15.30 uur zal de Barbecue branden om het
zomerplaatje compleet te maken.

Musical Ruth
Mensen uit Kimswerd en Arum tot en met Gaast
en Ferwoude en alle grote en kleine dorpen daar
tussen in hebben het afgelopen winterseizoen de
musical Ruth ingestudeerd, gebaseerd op het
gelijknamige Bijbelboek. Het is dus een regionaal
gebeuren, waar hard aan gewerkt is. De musical
is in het Fries. Zij is het kijken en beleven meer
dan waard.

Wij nodigen iedereen van harte uit om één van
de drie uitvoeringen bij te wonen tw. op vrijdagavond 20 april om 20.00 uur in ‘t Iepen Hûs in
Arum, op zaterdag 21 april, om 20.00 uur in
‘t Honk in Exmorra, en op zondag 22 april om
19.30 uur in ’t Anker in Makkum. De musical is
mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van het ‘Prins Bernard Cultuurfonds’

World Servants Makkum organiseert. Het Moederdag ontbijt!
Wilt u uw moeder of oma in de watten leggen op
zondag 13 mei? World Servants brengt voor
slechts €12,50 een compleet verzorgd ontbijt bij
u aan de deur. Voor opgave kunt u mailen naar

worldservantsmakkum@hotmail.com of bellen
naar 0617608264.
Groetjes, Elske, Femke, Ymkje en Anke.
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Kinderhulp dringend op
zoek naar extra collectanten
De landelijke collecte van het Nationaal Fonds
Kinderhulp wordt in 2012 gehouden in de week
van 22 tot en met 28 april. Er is in Makkum nog
dringend behoefte aan extra vrijwilligers voor
deze collecte. Daarom doet Kinderhulp een
oproep aan iedereen die een paar uurtjes vrij kan
maken voor kinderen met minder kansen, om
zich aan te melden als collectant.
Omdat meedoen telt!
Om dit mogelijk te kunnen maken, doet
Kinderhulp van 22 tot en met 28 april een beroep
op uw vrijgevigheid. Laat alle kinderen meedoen en geef aan de collectant! Kinderhulp zet
zich al meer dan 50 jaar in voor kinderen in
Nederland die te maken krijgen met jeugdzorg.
Maar liefst 1 op de 20 kinderen zit zodanig in de
problemen dat professionele hulp noodzakelijk
is. In (pleeg)gezinnen met financiële beperkingen of jeugdzorginstellingen is vaak geen geld
voor extraatjes. Een dagje uit, Sinterklaas, lid
zijn van een sportclub, een computer of zelfs
zwemles is niet voor elk kind vanzelfsprekend.
Kinderhulp maakt dit mogelijk door een financiële bijdrage te leveren.

Adverteer in de
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Hotel - Café - Restaurant

”De Prins”
Kerkstraat 1, Makkum
Tel. 0515 - 231510
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Jubileum menu 80 jaar ”De prins”
Voorgerechten

Hoofdgerechten

Nagerechten

Ossenstaartsoep

Varkenshaas
gevuld met brie en pesto

Chocolade mousse

Of

Of
Of

Loopt u ook mee?
Vindt u ook dat alle kinderen in Nederland recht
hebben op een beetje gewoon geluk? Heeft u een
paar uurtjes tijd? Word dan collectant voor Kinderhulp. Aanmelden kan bij: Durkje Oort, telefoon:
06-40784147k -mail: durkje716@hotmail.com

Gemarineerde runderlende
met truffelmayonaise,
rucola en Parmezaanse kaas

Koffie met likeur van de maand
Schelvisfilet
met dragon-mosterdsaus
Geldig t/m 29 april as.

 19,80
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Eerste roman Jack Vaartjes
Er is weer een “nieuwe schrijver; Jack Vaartjes
opgestaan”, in het mooie Fryslân. Nieuw wil
zeggen, hij heeft zijn eerste roman geschreven
op 72 jarige leeftijd. Hij is altijd al een geboren
verteller geweest en heeft het mondelinge nu
omgezet in het schriftelijke met zijn debuutroman “Onmacht en Verzet”, met als ondertitel
het begon in de zomer van 1939…
In zijn werkbare leven heeft hij gewerkt in de
autobranche en het verzekeringswezen, als chefwerkplaats, schade-expert en veiligheidsinspecteur. In die laatste hoedanigheid heeft hij door
het hele land vele lezingen gehouden bij o.a.
transportbedrijven betreffende de verkeersveiligheid. De laatste jaren van zijn werkbare leven
heeft hij samen met zijn echtgenote een restaurant
gerund in het Gaasterlandse Balk. Hij is een
Fries onder de Friezen geworden en woont nu
samen met zijn echtegenote, die ook de cover
heeft geschilderd, in het pitoreske dorpje Gaast
aan het IJsselmeer tussen Workum en Makkum
waar hij al zijn inspiratie opdoet.
“Onmacht en Verzet”, vertelt het verhaal van een
hecht Nederlands gezin wonende aan de
Nederlands-Duitse grens in het oosten van het
land, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De jongste zoon Jacco is op komst en de andere zoon
Jaap, gaat in het verzet, met alle gevaren van
dien. Vader wordt tijdens een razzia opgepakt en
naar Duitsland gedeporteerd, maar weet met
behulp van de Duitse kampcommandant en
diens vrouw te ontsnappen. Tijdens de ziekte
van moeder wordt hun huis gevorderd door de
Duitsers en maken ze een zwaar bombardement
mee. Daarnaast worden ze geconfronteerd met
een “afwijking” van Fia, de verloofde van Jaap,
ontstaan tijdens een verhoor door de door iedereen gevreesde SS. Het is een meeslepend en
spannend verhaal, boeiend van begin tot eind.
Het boek wordt uitgegeven door uitgeverij Free
Muketeers BV te Zoetermeer en is aldaar te
bestellen onder ISBN 978-484-2420-7 of via de
website www.freemusketeers.nl. De prijs van
het boek bedraagt € 23,95, verzendkosten € 3.20
binnen Nederland. De datum van uitgifte is
gepland in begin juni 2012. Auteur: Jack Vaartjes,
Buren 52 8757JX in Gaast, jack.vaartjes@ziggo.
nl tel 0515-541859.

Voetbaluitslagen
Zaterdag 14 april
Makkum 1 - QVC 1
Makkum 2 - Leeuwarder Zwaluwen 2
Dwingeloo A1 - Makkum A1
Makkum B1 - Renado/VVI B1
Nijland B1 - Makkum B2
Makkum C1 - Heerenveen C3
Oudehaske C1 - Makkum C2
Leeuwarden D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Sleat D1
SWZ E6 - Makkum E2
Makkum E3 - Balk E4
Makkum F2 - Read Swart F3
Workum F5 - Makkum F3
Franeker SC DA2 - Makkum DA1

1-5
1-3
0-5
4-1
2-0
0-2
6-0
3-0
1-3
3-3
2 - 15
4-0
6-3
8-0
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Twirre wint in Harlingen

(eigen foto)

Zaterdag 14 april waren er een mooi aantal
sloepen naar Harlingen gekomen om daar een
race van bijna 15 km te roeien in de industriehaven en op het Wad. De vooruitzichten waren
onstuimig maar bij het begin van de wedstrijd
om 1 uur was daar nog steeds niets van te merken.
Waar andere delen van Nederland te kampen
hadden met hagelbuien en harde wind werd in
Harlingen de race geroeid op bijna vlak water.
De plaatselijke roeiploegen de Zeesteeg en de
Twirre waren van de partij de Zeesteeg mocht 4
minuten eerder starten dan de Twirre. De start
van de race was in de Zuiderhaven waar die dag
ook de Vlootschouw was georganiseerd. Aan
supporters dus geen gebrek. De vaarweg was
iets versmalt maar omdat iedereen hier 1 voor 1
van start gaat geeft dit geen problemen. Vanuit
de Zuiderhaven gingen de sloepen de nieuwe
Vissershaven binnen tot het eind waar de keerboei was neergelegd. Ondertussen roeien de
mannen en vrouwen in tropische temperaturen
op weg gaan naar het Wad waar nog een stuk op

de Boontjes moet worden geroeid. Op het bijna
vlakke Wad is het een mooi gezicht van 30
sloepen waar de Zeesteeg en de Twirre de sloepen
makkelijk in kunnen halen.
Op de pier voor de finish blijkt dat de 6
Orkanisten als eerste de haven weer binnen
komen. Zuyderzee, Snurk en Zeesteeg (met mixteam) volgden kort op de Orkaan. De Twirre
pakte net voor de haven de Bearen uit Joure nog
even en konden daardoor op de binnenlijnen
naar de finish. De 14870 meters werden door de
Twirre afgelegd in 1'26"03 en dat bleek goed
voor 109,75 watt. De Zeesteeg roeide een tijd
van 1’28”53 goed voor 68,91 watt. Voor de
Twirre bleek dat geen enkele sloep hier aan kon
tippen en de reusachtige Vic Berends bokaal
ging naar Makkum! De Snurk roeide de snelste
tijd en die was goed voor zilver. Het brons ging
net als in Weesp naar de Zuyderzee uit Muiden.
De Zeesteeg was deze dag 13de en 2de in de
Kromhoutwhalers.

Gastouderopvang Exmorra
Agnes van der Meulen

Tentkaatsen tijdens de Lytse Merke
Pingjum – Zaterdag 14 april werd de kaatswedstrijd voor heren en dames georganiseerd door
Kaatsvereniging Jan Reitsma in samenwerking
met de Culturele Kommissie. Dit jaar deden er 6
parturen mee die in 2 poules van 3 tegen elkaar
uitkwamen. De kransen waren opnieuw beschik-

baar gesteld door Elske Klik en Liesbeth Folkertsma.
Winnaars van de 6e editie van het tentkaatsen
waren Johan Kwast, Johan Visser en Henk
Nesse, zij versloegen in een spannende finale het
partuur Hendrik Brandsma, Mark Kwast en
Andrea de Jong met alles aan de hang: 5-5, 6-6!

PSV de Halsbânruters
Arum 24 maart 2012
Tanya Kooistra kwam hier aan de start met
Amon in de klasse M1. In de 1e proef won zij de
2e prijs met 190 punten en in de 2e proef de 1e
prijs met 204 punten samen goed voor 3 winstpunten
Arum 1 april
Tanya Kooistra kwam vandaag uit in Arum met
Amon in de klasse M2. in de 1e proef en in de 2e
proef won zij de 1e prijs met 192 en 198 punten
goed voor de eerste 3 winstpunten in deze klasse.
Met Bright kwam Tanya uit in de klasse M1 en
won in beide proeven de 2e prijs met 193 punten
goed voor 2 winstpunten.
Warga 5 april
Annette Reitsma kwam in de klasse L2 aan de

start met Carmen. Zij won de 4e prijs met 183
punten 1 winstpunt.
Benningbroek 14 april
Louise Nieuwenhuis kwam hier aan de start in
de klasse Z1 met Sieuwke fan Lutke Peinjum. In
de 1e proef won zij de 3e prijs met 209 punten
goed voor 1 winstpunt. Louise en Sieuwke hebben
in zeer korte tijd de punten bij elkaar gereden om
in de klasse Z2 te mogen uitkomen.
Harich 14 april
Yvonne Philipse kwam met Be Cool Men aan de
start in de klasse L2. In de 1e proef won zij de 3e
prijs met 203 punten en in de 2e proef won zij de
5e prijs met 188 punten samen goed voor 3
winstpunten. In het BB springen scoorde zij een
stijl van 45 en in het B springen stijl 46.

Voor informatie 06-13719971
Of www.4kids.nl
www.kinderopvangfriesland.nl
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TE KOOP

Voetbalprogramma
Woensdag 18 april
Makkum D1 - ONS Sneek D2

19:30

Donderdag 19 april - 3e ronde beker
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Makkum B1 - VVT B1

18:45

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Zaterdag 21 april

Internet: www.makelaardijgros.nl

It Med 17, MAKKUM
Moderne vrijstaande woning gelegen
aan het open vaarwater. Met schitterend
uitzicht over de landerijen.

Vraagprijs € 419.000,- k.k.

NOK 1 - Makkum 1
Makkum 4 - Oudehaske 5
Makkum B2 - Arum B2
Makkum C1 - Frisia C3
IJVC C3 - Makkum C2
Franeker SC D1 - Makkum D1
Makkum D2 - Workum D2
QVC D2 - Makkum D3
Makkum E1 - SWZ E3
Oeverzwaluwen E1 - Makkum E2
Makkum E3 - Blauwhuis E2
NOK F1G - Makkum F1
Makkum F2 - JV Bolsward F6
Heeg F4 - Makkum F3
Makkum DA1 - SDS DA2
Makkum MC1 - Oldeholtpade MC1

14:30
14:30
12:30
10:45
12:00
10:30
9:00
9:00
10:15
9:00
9:00
9:00
9:15
9:00
14:30
10:30

Volleybalprogramma
Vrijdag 20 april
20:00
20:15
20:15
21:30
21:30

S.V.W. MA 1 - Makkum MA 1
Makkum MB 1 - Staveren MB 1
Makkum DS 3 - CoVoS DS 3
Makkum HS 1 - Vc Bolsward HS 2
Makkum DS 2 - CoVoS DS 4

Zaterdag 21 april
19:00 Stanfries (IJ) DS 1 - Makkum DS 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 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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

TENT, 2 persoons met voorluifel, zit nog NIEUW
in de verpakking van de Vrijbuiter voor 75 euro.
tel. 0515 - 232 272
Rozenpoortje Red Cedar hout 25,-euro tel. 06
401 98 505.
Schoolboeken MBO Dierverzorging niveau 3
Schoolboeken MBO Verzorgende IG 1 ste jaar
prijs: € 95,- tel:0515-232109
Grenen eettafel 200/90 cm prijs € 75,tel:0618488789
Batavus damesfiets model best break als nieuw,
weinig gebruikt 199,00 euro tel, 0517532980 of
0630715064
Stoere 26 inch Kawasaki jongensfiets. Heeft
opknapbeurtje nodig € 40 2-zits Berg skelter met
kiepwagen € 125 tel. 06-10953329
KAATS (of hockey) schoenen Maat 31 Merk
NIKE (blauw/wit) z.g.a.n. € 15,00 06-22 1915 25
Kinderledikantje + matras € 20,- Luxaflex 296
br. x 180 hoog € 35,- tel. 0515-573033
5 paar schaatsen te weten: 2 paar maat 39 merk
Viking á € 25,- paar maat 38 merk Zandstra € 30,paar maat 40 merk Zandstra € 30,- paar maat 41
merk Zandstra € 20,- tel. 06-43023470

* Het Makkumer koor “Samar” kreeg afgelopen zaterdag tijdens het Federatie Festival twee prijzen
toebedeeld. Op vakinhoudelijk gebied een 1ste prijs van het jurylid van Roijen en 2e prijs van de
publieksjury voor de presentatie. Vijftien jaar geleden werd Samar opgericht en staat nog steeds o.l.v.
Luuk de Vries. Zondag 6 mei a.s. wordt door het koor een lenteconcert gegeven in de Doopsgezinde
kerk te Makkum

Volleybal Heren 1: Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!
Makkum - 20 April 2012 is het dan zover:
De volleybalheren van Makkum kunnen het
kampioenschap in de tweede klasse veroveren!
Ondanks dat ze nog maar één van de drie sets
nodig hebben om zich tot kampioen te laten
kronen, zal het nog een lastig worden. Tegenstander is namelijk VC Bolsward: De nummer
vier op de ranglijst. De derby’s tegen Bolsward
zijn altijd extra beladen voor beide partijen. De
uitwedstrijd werd dan ook met 2-1 verloren.
Een voordeel is, dat de wedstrijd in het eigen
MFC wordt gespeeld. Met veel support vanaf de

tribune kan het bijna alleen maar leiden tot het
titelfeest van dit team. Hierbij willen de heren u
dan ook uitnodigen om ze te komen aanmoedigen.
De vorige thuiswedstrijd tegen de huidige
nummer drie VC Sneek hielp dit ook, want dit
leidde mede tot de 3-0 overwinning! Het team is
zover gekomen, door goede samenwerking,
trainingsarbeid, de wil om iedere wedstrijd te
winnen, goede communicatie, maar op de eerste
plaats vooral samen veel plezier te hebben! Ze
zouden een goed voorbeeld kunnen zijn voor
andere sportteams uit Makkum. Komt allen en
steun hen!!!

BIED ZICH AAN

Ik ben een 14 jarig meisje en zou graag ’s avonds
door de weeks tot 22:30 uur willen oppassen. Als
u een geschikte oppas zoekt, kunt u mailen naar:
sannecoevert@hotmail.com.
GEVRAAGD

Heeft u een computer of onderdelen staan en u
doet er niks meer mee? Voordat U het naar de
Milieustraat brengt, dan halen we deze graag
bij u op! Uw computer/onderdelen worden dan
verwerkt op een dagbesteding voor mensen met
een beperking. voor meer info: 0517-433550.
ACTIE KERKENWERK

In Makkum is de rommelmarkt zaterdag 12 mei
a.s. Heeft u spullen voor de rommelmarkt? bel
mevrouw Titia van der Heide tel. 0515-23 28 34.
GRATIS AF TE HALEN

± 20 m² koppelstones 10 x 10 bont gekleurd
Tel: 0515 - 233123

Libelle Zomerweek
Op dinsdag 8 of donderdag 10 mei
Thema CHINATOWN!!!!
Entree + toegang voor  36,- p.p.
Minimale deelname 25 personen.
Inlichtingen en reserveren bij:
Opstap mogelijkheden in Makkum,
Taxi & Touringcar
Bolsward, Koudum, Balk en Lemmer
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

