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Slagerij Neidhöfer nieuwste Makkumer onderneming
Ambachtelijke kwaliteit in producten en vakmanschap.

door Sjirk Wijbenga

die eveneens voor het slagersvak had gekozen,
werd aangenomen. De vonk sloeg snel over en
samen zijn ze verder gegaan. John en Elisa
hebben drie kinderen en de slagerij in Den Oever
inmiddels rotsvast op de kaart gezet. Gepassioneerd
vertelt Elisa over de slagerij: “We hebben een vol
ambachtelijke slagerij. We maken alle producten
zelf. Je kunt het zo gek niet bedenken maar alles
wordt ambachtelijk bereid. We hebben onze eigen
mesters voor de koeien en varkens. Onze koeien
komen uit Midwoud en zijn voornamelijk
Nederlands van het ras Belgisch Blauwe. De
York varkens komen uit het veld bij varkensboerderij “De Derde Sprong”.

Daar draait het om bij De Ambachtelijke Slager.
Donderdag opent slagerij Neidhöfer de deuren in
Makkum. Na een grondige verbouwing veranderde
het pand in de Kerkstraat binnen 2 weken in een
moderne eigentijdse slagerij. Met een compleet
vernieuwde winkel, een nieuwe uitstraling en een
breed assortiment gaan John en Elisa Neidhöfer
aan de slag in Makkum. Kwaliteit, persoonlijke
aandacht en advies voor de klant staan hoog in
het vaandel bij het echtpaar uit Den Oever.
Immers Slagerij Neidhöfer is een begrip in Den
Oever. In 1974 startten de ouders van John een
slagerij in het dorp over de Afsluitdijk. Aanvankelijk wou John naar het CIOS toen hij voor
een beroepskeuze kwam te staan maar verkoos
het slagersberoep. Na zijn opleiding is hij bij zijn
vader gaan werken en zijn ze gestart met het
maken van ambachtelijke producten. De winkelomzet ging snel omhoog en John kon de zaak
overnemen. Het personeelbestand groeide en Elisa,

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

De visie van dit ambachtelijke slagersbedrijf is
om de consument het mee laten beleven van
culinaire hoogstandjes op het gebied van runden varkensvlees en de geweldige worstmakerij.
En wanneer het om specialiteiten gaat bent u bij
Neidhöfer op het juiste adres. In een scala van
lekkernijen wordt vorm gegeven aan de wensen
van de klant. Elisa: “We doen zomers ook heel
veel met barbecues en die verzorgen we geheel
compleet (daar staan we in een groot deel van de
noordkop om bekend). We leveren het dan af met
bordjes, bestek, servetten, barbecue, stokbrood,
kruidenboter, 5 stukken vlees, 3 soorten saus
en 2 soorten salades en barbecue. De klant hoeft
dan alleen nog drinken te regelen voor een
compleet avondje”.
Makkum is een uitbreiding van het slagersbedrijf Neidhöfer. Het gezin blijft wonen in Den
Oever. Of er personeel in Makkum wordt aangetrokken is nu nog niet duidelijk. Vooralsnog
gaat Elisa samen met slager Arno van der Berg
de slagerij in Makkum runnen.

Harmonie-orkest Hallelujah wint eerste prijs
Nijland - Afgelopen zaterdag 23 maart werd
door Femuza, de federatie van muziek- en zangverenigingen in Súdwest- Fryslân, het federatiefestival gehouden in “de Mande” in Nijland. Er
waren vier deelnemende korpsen: Studio uit it
Heidenskip, Excelsior uit Nijland, Eensgezindheid
uit Tjerkwerd en Hallelujah uit Makkum. Zij
verzorgden allen een programma van een half
uur, waarin vier stukken uitgevoerd werden.
Hallelujah speelde onder leiding van dirigente
Nynke Jaarsma een koraal, “Music for a
Solemnity”, “Tangled Medley” en ”Salty Salsa”.
En hoewel Studio de stemming er goed in wist te
krijgen met hun Gangnam Style, Excelsior een

mooi sfeertje neerzette met “Une belle Histoire”
en Eensgezindheid in het publiek veel waardering
oogstte met hun uitvoering van het stuk “Dogon”
van de jonge componist Kevin Houben besloot
de jury, bestaande uit Klaas van der Woude en
Gosse Reijenga, dat Makkum de eerste prijs
verdiend had.
De prijs, bestaande uit een glazen trofee en een
geldprijs van driehonderd euro werd door voorzitter Tjalda de Witte blij verrast in ontvangst
genomen. Tijdens de repetitie van maandag 25
maart heeft de trofee een plaatsje gekregen in de
prijzenkast van Hallelujah.

NVM OPEN HUIS
zaterdag 6 april
Zie voor deelnemers
www.kingmawalinga.nl

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Paasweekend: Tandartsenpraktijk Wommels 0515-332418
- 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. 0515-461811 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Familieberichten
Vrij onverwacht is overleden ons altijd
vriendelijke buurman

Heert Visser
Wij wensen buurvrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe voor de komende tijd
Fam. T Adema
Fam. E Hoogeveen
Fam. K Koopmans
Fam. G Smid
Fam. S Sieperda
Fam. P Boom
Fam. H.N. de Hoop
Mevr. H Bakker

Fam. H de Vries
Fam. W de Boer
Fam. L Vree
Fam. M Weemhoff
Fam. P Lasschuit
Fam. W Nijboer
Fam. M Cuperus

30-3-2011

30-3-2013

Nimmen hat my sa kend asto
Nimmen mis ik sa as dy
Koe ik fan dy mar hearre oer mysels
hoe ik as bern wie
en wast do fynst fan my as mem
Koe ik mar op syk nei werkenning
foaral erkenning
Koe ik mar neist mem, partner en frou
wer efkes bern wêze ticht by dy
hiel eefkes mar..
Leafs ús

Makkum, 17 maart 2013
Ons bereikte het droeve bericht van het overlijden van de heer

Heert Visser
Jarenlang was hij een gewaardeerd lid en
voorzitter van onze damvereniging OKK
Makkum. Wij wensen zijn vrouw en kinderen
veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Bestuur en leden van
Damvereniging OKK.
Wij ontvingen het bericht, dat de heer

Heert Visser
na een kort ziekbed is overleden.
Lid van KV Makkum en secretaris van 1961
tot 1973. Onze gedachten zijn bij de familie.
Kaatsvereniging Makkum
Onverwacht is overleden

Riemer Reidsma
oud lid van Damvereniging Wons.
Wij wensen de familie veel sterkte in deze
moeilijke dagen.
Bestuur en leden van
de vroegere Damvereniging Wons
Na een moeilijke tijd van zorg is overleden

Albert Rinia
Echtgenoot van onze vriendin en collega
Helen Rinia van Oyen.
Wij wensen Helen veel sterkte.
Boukje Hoogeveen
Alie Amels
Hannie v.d. Wal

Boukje Attema
Atje Roorda

WELKOM LIEF VENTJE !

GIJS HEIMEN
13 MAART 2013
broertje van Lynn
zoontje van
Jacco en Femke Altena - v.d. Wal
De Tjirk 14, 8702 CW, Bolsward
De gelukkige pake en beppe
Heimen en Marjanne v.d. Wal

Tankber en bliid binne wy mei de berte
fan ús dochter en suske

Hester Rixt
19de fan de foarjiersmoanne 2013
Haye Bruining & Nynke van Dijk en Wybe
Ds. L. Touwenlaan 2, 8754 BS Makkum

Nij libben yn ús earms
Tankber en tige bliid binne wy mei de
berte fan ús jonkje en ús broerke

Tseard
Berne op 19 maart 2013
Weaget 4070 gram en
is 50 sm lang
Nico & Nynke,
Marije en Jelle Elgersma
Weersterweg 4, 8754 JD Makkum
0515-231170
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Familieberichten

Nieuwe autowasserette bij Tamoil Tankstation
van der Bles in Makkum

Dankbaar zijn wij met de geboorte
van onze zoon en broertje

Gerrit
14 maart 2013

4380 gram

De trotse ouders en zus zijn:
Willem Miedema & Sjoukje de Lang
Margje
Kooireed 6, 8756 JN Piaam
Tel. 0515 - 231501

Sinds vorige week staat bij Tamoil Tankstation
van der Bles een nieuwe autowasserette die bijzonder geschikt is voor het wassen van auto`s,
busjes (verhoogd en verlengd), maar ook voor
busjes en auto`s met imperiaal!!!! De elektronisch
gestuurde borstelwasmachine voor allround
gebruik rolt/rijdt over het stilstaande voertuig,
spuit onder hogedruk het voertuig af, waarna de
twee verticale en één horizontale (Foam Brite)
zachte borstels het voertuig blinkend schoon
maken. Afhankelijk van het gekozen wasrogramma, wordt een Foaming Polish Wax
(vermengd met lucht en water) over het voertuig
gesprenkeld, die daarna met de zachte borstels
wordt opgepoetst. Hierna wordt het voertuig

door twee krachtige topdrogers gedroogd,
zodat uw voertuig er weer pico bello uitziet!
De wasserette heeft een hoogte van 2.80 mtr.,
de maximale wasbreedte is 2.30 mtr., dus verhoogde en verlengde bussen zijn voor deze
machine een peulenschil.
Wilt u kennismaken met onze nieuwe wasserette,
dan ontvangt u in Week 14, tegen inlevering van
dit krantenartikel, 25% korting op alle beschikbare wasprogramma´s, Het wasprogramma dient
gebruikt te worden op de dag van aanschaf en
de korting geldt eenmalig per persoon. Wij zien
u graag op ons Tamoil Tankstation op de
Suderseewei 11 te Makkum!!!

Agenda
Donderdag 28 maart:
Makkum – Avondrust, Bingo,
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Jaarverg. Plaatselijk Belang Makkum
in De Prins, aanvang: 20.00 uur
Maakkum – Jaarverg. Gymver. DES in MFC
Maggenheim om 20.00 uur

Zaterdag 30 maart:
Makkum – Open dag Tennisver. Makkum
Van 9.30 uur tot in de namiddag
Makkum – Bingo in MFC Maggenheim
Aanvang: 19.30 uur
Makkum – Paasbingo op camping Holle Poarte
in Piramide aanvang: 20.00 uur

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

Baby –Boom – Makkum
Op donderdag 28 maart om 15.30 uur wordt de
eerste boom geplant van het plan baby-boom in
Makkum. In de dorpstuin bij Avondrust planten
we met schoolkinderen en bewoners van Avondrust
de eerste boom van een reeks noten en fruitbomen
die op allerlei plaatsen in Makkum aangeplant
gaan worden. De boom die we plechtig gaan
planten in de dorpstuin Ochtendrumoer, bij
Avondrust wordt een symbolische start; voor
duurzaam nieuw leven. Het wordt een walnotenboom die traditioneel geplant werd bij een huis
om de volgende generatie van noten te voorzien.
Het plan is:
Voor elke baby geboren in 2012 en 2013 en 2014
willen we in het najaar en (op de nationale
boomplantdag) in het voorjaar van 2014 een
boom planten. We zijn in gesprek met de
gemeente, en met omwonenden van een aantal
openbare groen-terreinen om tot de uitvoering
van het plan te komen.

Het doel is:
- Het openbaar groen van Makkum verbeteren;
meer diverse soorten planten en gewassen
(biodiversiteit) en eetbaar openbaar groen in
Makkum.
- En betrokkenheid van Makkumers bij het
openbaar groen.
En ….voor (aanstaande) ouders en grootouders;
Als u mee wil doen met het baby-boom-plan
en voor uw baby een boom geplant wil hebben
dan kunt u dit doorgeven op MADuurzaam@
makkum.nl. (Vermeld naam van de baby, uw
naam en adres, telefoonnummer en mailadres of
stuur het geboortekaartje naar MADuurzaam
Leerlooiersstraat 7 Makkum met vermelding
candidaat voor baby-boom). Wij nemen contact
op over de soort boom, de plaatsen die we
beschikbaar hebben en het moment van planten.
Het team van Makkum Duurzaam

pag. 4 MAKKUMER BELBOEI - 27 maart 2013

Kerkdiensten
Donderdag 28 maart:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorgangers: Ds. J.P. van Olffen, G.H. Visser
Organist: Dhr. Sterenberg
Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél
Witmarsum – Koepelkerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Vrijdag 29 maart:
Makkum – Van Doniakerk, 19.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Witmarsum – R.K.Parochie, 19.00 uur
Voorgangers: Pastoor A Bultsma
Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 19.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude
Zurich – Kerkdienst, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Zaterdag 30 maart:
Piaam – Kerkdienst, 11.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Mw. K Reitsma

Zondag 31 maart:
Makkum – Van Doniakerk, 10.00 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Witmarsum – Koepelkerk, 10.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Exmorra – ’t Honk, 19.30 uur
Joop Gottmers - van kick-boks kampioen en
drugscrimineel tot het geloof een radicale verandering in zijn leven teweeg bracht.

Indrukwekkende dienst
zondag 31 maart te Exmorra
Tijdens het paasweekend zal er op zondag 31 maart
een speciale kerkdienst plaatsvinden in dorpshuis
’t Honk te Exmorra. Deze dienst is georganiseerd
door het jeugdteam van de kerk aldaar. Het is
hen gelukt om Joop Gottmers naar Friesland te
halen. Hij zal zijn indrukwekkende levensverhaal
vertellen; van Nederlands kick-boks kampioen
tot drugscrimineel en hoe het geloof een radicale
verandering in zijn leven teweeg bracht. De
dienst begint om 19.30 uur en iedereen die
belangstelling heeft is van harte welkom!

Opel corsa 1.4 16 c Benzine
5 deurs, Bouwjaar 2007, km 142,449 NAP, Zilver, Airco,
Airbaq's, centrale deurvergrendeling, Elektrische ramen, Abs
Schitterende Opel Corsa

Prijs € 5950,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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Koningslinde geplant in Makkum

* Pier Santema, Tamme Weijer en Jeroen Harstra bezig met het planten van de Koningslinde op de
Grote Zijlroede.

Sloggi
voor dames en heren
3 halen 2 betalen
(de actie loopt tot 10 april 2013)

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft onlangs
besloten, ter gelegenheid van de troonswisseling
op 30 april, ook aan Makkum een koningslinde
ter beschikking te stellen. Makkum heeft een
actieve Koninginnevereniging die al 115 jaar
bestaat en rond Koninginnedag een gevarieerd
programma voor jong en oud in elkaar weet te
zetten. De Koninginnevereniging had meerdere
plekken in Makkum avoor de koningslinde in
gedachten. Maar als je een boom gaat planten,
moet je ook rekening houden met wat zich
onder de grond aan leidingen en buizen bevind.
In overleg met dhr. Pier Santema van de gemeente
is besloten de koningslinde te plaatsen aan de

Grote Zijlroede tegenover Tichelaar. Daar liggen
geen leidingen zodat de wortels geen schade
kunnen aanrichten. Ook zijn daar onlangs bomen
gekapt zodat er ruimte was voor nieuwe aanplant. Het planten van de koningslinde kon niet
uitgesteld worden tot 30 april, dit moet echt in
het vroege voorjaar gebeuren. Vrijdagmiddag 22
maart werd in een ijskoude wind de koningslinde
naar zijn definitieve plek op de Grote Zijlroede
gereden en in het reeds gegraven gat geplant
door Pier Santema met hulp van Tamme Weijer
en Jeroen Harsta. Laten we hopen dat de boom
mag uitgroeien tot een statig exemplaar en ons
steeds laat terugdenken aan 2013, toen we een
koning en koningin op de troon kregen.

Maartje & Kine 'Opus 1!'
Na het veroveren van Delft, Amsterdam, Utrecht
en Vlieland, komen Maartje & Kine nu naar
Makkum! Maartje de Boer en Kine Handlykken
ontmoetten elkaar in de gangen van het conservatorium. Met hun eerste cabaretprogramma
schopten ze het meteen tot de finale van het
Groninger Studenten Cabaret Festival en de
halve finale van het Amsterdams Kleinkunst
Festival. Inmiddels zijn ze regelmatig te zien op
VARA HumorTV 24 en spelen en schrijven ze
alle muziek voor de Eindemaandsshow van
Martijn Koning (Comedytrain) in Toomler. Met
accordeon, viool, piano, twee ukeleles, een basbalalaika en hun ontwapenende aanwezigheid op
het podium spelen en zingen zij het muzikale
cabaretprogramma: "Opus 1".
De combinatie van stalen blikken en hilarische
teksten zorgt er telkens voor dat het publiek
krom ligt van het lachen. (...) Opzwepende klez-

mermuziek, Ierse folklore, Franse chansons,
Argentijnse tango, klassieke muziek, cabareteske liedjes en verhalen. Deze dames zijn van alle
markten thuis. (Recensie CultuurBewust) Hier
staan twee dames die nergens bang voor zijn.
Niet om harde noten te kraken, niet voor gemene
tackles op de enkels. De combinatie NoorwegenHouten neemt nergens een blad voor de mond en
is op een hele fijne manier actueel. (Juryrapport
Amsterdams Kleinkunst Festival) Voor meer
informatie kijk op www.nutmakkum.nl of www.
maartjeenkine.nl
Locatie: Doopsgezinde kerk –Makkum
Datum: Zaterdag 6 april
Aanvang: 20.30 uur
Entree: NUT-leden €10,- / Niet- leden €12,(jeugd mag mee en < 18 jaar entree gratis)
Voorverkoop: Kantoorboekhandel Coufreur
vanaf 23 maart
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Mevrouw Werkhoven viert honderdste verjaardag
Door Judith van Lavieren

Paas brunch buffet
Onze chef verzorgt allerlei lekkers zoals diverse broodsoorten, zoet en hartig beleg en natuurlijk ontbreken
de eieren niet. Op het buffet vindt u ook verschillende
soorten warme en koude gerechten. Koffie, thee en
voor de kinderen melk zijn bij de prijs inbegrepen.
Volwassenen:  19.50 p.p. Reserveren gewenst.
Kinderen tot 12j:  9.50 p.p.
0515-232921
Kinderen tot 3 jaar: gratis
06-51507937

Plein 10, 8754 ER Makkum

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Makkum – Mevrouw Werkhoven werd honderd
jaar geleden op 22 maart 1913 geboren als Hiske
Iekes de Boer in het Duitse Gubberath (tegenwoordig Kufferath). Haar Friese ouders Ieke de
Boer en Maaike Smit waren in verband met de
landbouwcrisis in 1906 vanuit Warns naar
Leipzig vertrokken. Bij zetboeren en herenboeren
werden daar namelijk melkknechten gevraagd.
Het echtpaar woonde op het erf in een stal en
moest beide 3 maal per dag melken. In de 9 jaar
dat ze in Duitsland woonden hebben ze op 9
verschillende plaatsen gewoond. Samen kregen
ze zes kinderen, waaronder een tweeling. Eén
van de tweeling stierf bij de geboorte. In 1915
stierf Ieke de Boer aan een gescheurde long.
Maaike keerde met haar vijf kinderen te voet
terug naar Friesland.
De kleine Hiske was 2,5 jaar toen ze over de
Nederlandse grens stapte. Haar moeder trok met
haar en haar jongste zusje Maaike in bij haar
vader in Oudega H.O.N. De andere drie kinderen
werden bij tantes ondergebracht. De kleine Maaike
is twee jaar daarna overleden. In 1918 kregen
haar kinderen alle vier de Spaans Griep maar ze
overleefden het allemaal. Maaike Smit trouwde
in dat jaar met een weduwnaar met drie kinderen.
Met hem kreeg ze nog vier kinderen, dus in
totaal waren er elf kinderen. Hiske groeide
gelukkig op bij haar moeder en haar nieuwe
echtgenoot. Hij was als een vader voor haar. De
zus uit Koudum die op verjaardagsvisite is
bevestigt dat het een fijn gezin was: ”Einliks
binne wy healsusters, mar dat wurd mochten wy
fan ús mem net brûke: d’r binne gjin heale minsken
sei se dan. Der wurde noait ferskil makke.” Op
11-jarige leeftijd ging Hiske van school. Ze kreeg
een betrekking bij een boer in Oudega H.O.N
In 1937 ontving Hiske een brief van Jan Jans
Werkhoven. Hij had een foto gezien bij familie
in Nijega en wilde haar heel graag ontmoeten.
De 24-jarige Hiske vond Jan met zijn 18 jaren te
jong en Makkum veel te ver. Oudega H.O.N.-

Makkum was namelijk 2,5 uur fietsen. Jan kon
Hiske echter niet uit zijn hoofd zetten en zocht
een paar jaar later opnieuw toenadering. Zij verpleegde inmiddels een zieke vrouw in OudegaW,
daarmee was de reistijd naar Makkum bekort tot
1 uur fietsen. Hiske stemde in met een ontmoeting
en ze kregen verkering. In 1942 trouwden ze en
gingen samenwonen in de boerderij met gemengd
bedrijf aan de Kerkeburen. Ze kregen drie kinderen,
5 kleinkinderen en 4 achterkleinkinderen. In
1999 stierf haar man plotseling.
In 2000 vertrok mevrouw Werkhoven naar een
aanleunwoning bij Avondrust. Ze is daar heel
gelukkig en ze is nog zeer actief. Ze pakt regelmatig de rollator om Makkum in te gaan en heeft
zich net weer opgegeven voor een door
Avondrust georganiseerd midweekje Drenthe.
Ze is al 70 jaar lid van de vrouwenvereniging en
was 37 jaar lang vrijwilligster bij de handwerkclub van Avondrust. Ze zorgde ervoor dat iedereen mee kon doen en maakte verscheidene
wandkleden en creatieve projecten. Hoewel ze
met de club gestopt is op haar 95ste produceert
ze nog steeds veel handwerk. Vorig jaar in maart
had mevrouw Werkhoven een ernstige longontsteking, haar verjaardag kon toen niet gevierd
worden. Toen ze weer wat beter was wilde ze graag
leren schilderen. En zo heeft ze sinds vorig jaar
een nieuwe hobby en bezoekt ze iedere maandag
de schilderclub van Thea Draaijer in Avondrust.
Op vrijdag 22 maart kwam Burgemeester
Apotheker mevrouw Werkhoven om 11 uur feliciteren. Hij gaf haar een fraai boeket en een
boekje over de gemeente. Tijdens het gesprek
vraagt hij haar naar het geheim van een
honderdjarige.”Ik bin tink ik wol in trochsetter”,
zegt mevrouw Werkhoven. Haar kinderen denken
dat het ook haar opgewekte karakter is. “Als ze
aan het werk was, was ze altijd aan het fluiten,
wanneer we uit school kwamen hoorden we haar
al van verre”. ‘s Middags heeft mevrouw Werkhoven
haar verjaardag met de familie gevierd.
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Harlem Shake Wooncentrum Avondrust

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
De Harlem Shake, een uit Amerika afkomstige
rage, die vooral veel door jongeren wordt gedaan.
Maar wij zijn nu het eerste zorgcentrum in
Friesland die het ook heeft gedaan! En dit onder
het motto: “Ús pake en beppe dogge it ek!” Op
21 maart was het zover, om 10.00 uur zat de zaal
al behoorlijk vol, met cliënten, personeel, vrijwilligers en belangstellenden van buitenaf. En
toen was het zover, na een korte warming up
door Froukje Gaastra, ging de muziek aan en
Let’s do the Harlem Shake! We hadden het
thema “Friesland“ eraan verbonden en ieder had
een fries zwaaivlaggetje gekregen, of had een
pet op, een schort, er was van alles, het was één
groot Fries festijn! Na het begin van één per-

soon, deed binnen een mum van tijd de hele zaal
mee. Een gekkenboel was het! Er werd zelfs op
de tafels gedanst! Het werd gefilmd, dus het
moest wel een paar keer over, want we wilden
het natuurlijk mooi op film hebben, omdat we
onder andere het filmpje op You Tube willen zetten. Ook Omrop Fryslân, GPTV en de fotograaf
van de Makkumer Belboei waren aanwezig.
Uiteindelijk stond alles mooi op film. Na afloop
was er voor iedereen nog een kopje koffie
natuurlijk met een stukje Friese Oranjekoek! Het
was een prachtige ochtend, met veel belangstelling en wat geweldig om te zien dat een dergelijk
initiatief tot zo’n fantastisch resultaat leidt! Wat
zou de volgende rage zijn?

Ga je mee naar het Fries natuurmuseum?
De trek van de grutto en de kievit naar ons Friese
land is aan de gang. Door het winterse weer
leggen ze dit jaar later eieren dan vorig jaar.
Grote kans dat er na 1 april veel eieren bij de
“nazorg” gered moeten worden. Vind jij het leuk
om meer van de natuur te weten? Je leeftijd is
tussen de 6 en 14 jaar dan heeft de jeugdfûgelwacht van Makkum heeft een leuk programma
voor 2013 waar je aan verschillende activiteiten
kunt meedoen.
*Op zaterdag 30 maart gaan we een bezoek brengen
aan het Fries natuurmuseum in Leeuwarden. Op
dit moment is er een mooie tentoonstelling over
“lokvogels”. Ook zijn er veel weetjes over de
natuur te zien, te horen, te ruiken, en te doen.
Beleef het mee. Het is voor kinderen van 7 tot en
met 14 jaar. De entree is gratis als je met ons
mee gaat. Dit wordt aangeboden door de provincie Frieslân. Geef je snel op want er kunnen
maximaal 24 kinderen mee. Het vervoer is per
auto en wellicht willen een aantal ouders meerijden. Het vertrek is om 13.15 vanaf het Multi

Functioneel Centrum in Makkum en om 16.15
zijn we terug. Lijkt het jou leuk, geef je dan op
bij Jelly.Reitsma@planet.nl, sinds februari
jeugdcoördinator van de fûgelwacht Makkum.
*Voor de kinderen van de basisschool is er een
speciaal stuk weiland bij de boerderij om eieren
te zoeken: de “jeugdkrite”, volwassenen mogen er
alleen in alleen als er een kind bij is. Eieren zoeken
is daar vrij . Vanwege de eetrust van de ganzen
is er dagelijks toegang vanaf half 5 ‘s middags.
*Voor kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8
wordt er een “nazorgdag” gehouden op zondag
14 april. Vanaf 10.00 verzamelen we op de boerderij van Jelly, Meerweg 7 in Allingawier.
Samen gaan we in de weilanden op zoek naar
eieren. Ervaren eierzoekers zullen ons dan vertellen hoe ze samen met de boer voor de eieren
zorgen. Dit heet “nazorgen.” Zo hopen we dat er
uiteindelijk veel jonge vogeltjes uit het ei komen.
Om 11.30 is het afgelopen. Voor vragen of
opgave bij jelly.reitsma@planet.nl

5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Noa Mollinga Fries kampioen turnen

Door Jetze Genee

eigen foto

De 11 jarige Noa Mollinga is kortgeleden Fries
kampioen turnen geworden. Vorig jaar berichtten
wij ook al over Noa die ieder jaar progressie
maakt in de turnsport. Noa turnt al weer een paar
jaar bij Turnstad Sneek en komt nu uit in de
derde divisie. Kampioen van Friesland is een
prima prestatie. Al staat Noa daar niet te lang bij
stil. ‘Ik wol no sjen hoe goed ik bin op het NK’
aldus Noa. Altijd bezig om beter te worden traint
ze samen met Nynke de Witte, ook uit Makkum,
meerdere malen per week in Sneek. Erg intensief
voor Noa maar vooral voor haar ouders. Vader
Tom; ‘als ouders wil je het beste voor een getalenteerd kind, veel reizen naar Sneek proberen
we te combineren met de ouders van Nynke’. En
dat werpt zijn vruchten af.
NK Limburg
Na de Friese titel volgt plaatsing voor de halve
finales van het Nederlands kampioenschap in
Limburg. Aankomend weekend op zondag gaat
Noa strijden voor een plek in de landelijke finale.
Voor de ideale voorbereiding gaat het hele gezin
naar een hotel in de buurt, dat geeft meer rust
voor Noa en heit kan direct wat trainen voor de
Alpe d’Huez!. Op de vier onderdelen vloer,
sprong, brug en balk wordt dan voor de hoogste

score geturnd. Vloer is de favoriet van Noa. Voor
het NK traint ze nu op een moeilijkere uitvoering
met een hogere uitgangswaarde. Dat noemt ze
bonus oefeningen waarvoor een hogere score
wordt afgegeven. ‘Epke (Zonderland red.) deed
dat ook en kwam daardoor zelf boven de 16.00
score uit! Dan moet ik nog wel even doortrainen’!
Noa heeft in ieder geval een mooi rolmodel uit
eigen provincie.
Altijd turnen
Naast vier maal in Sneek is het huis aan de Zalm
ook geschikt voor trainingen. Zo staat er in de tuin
een rekstok en brug en is de vloer in alle kamers
geschikt voor turnen. Naast fysieke training
worden filmpjes van oefeningen geanalyseerd.
Hiervan leert ze wat er goed en fout gaat.
Daarnaast zorgen de trainingen van topcoach
Wim Dijkstra en Rietje Bijholt voor een stijgend
niveau. ‘Ik krij no ek training van de trainster
van Celine van Gerner, een topper uit Heerenveen
die ook in London op de Olympische spelen
actief was. Als het aan Noa ligt is dat ook haar
doel. Stap voor stap verder naar een hoger
niveau. De eerste stap is het NK in Limburg en
wie weet zien we haar over drie of vier jaar in
studio sport voorbij komen!

Beach Resort Lifetyle start met: Bootcamp
Wat is Bootcamp..? Bootcamp is een trainingsvorm die is komen overwaaien uit de VS. Het is
een sport die voornamelijk in de buitenlucht
wordt beoefend. Er wordt gebruik gemaakt van
attributen die in de natuur te vinden zijn zoals:
boomstammen, bankjes, klimrekken en je eigen
lichaams gewicht. Bootcamp wordt altijd onder
begeleiding gegeven, die een veilige en correcte
uitvoering van de oefeningen garandeert.Waarom
is bootcamp zo effectief? We combineren cardio
en kracht elementen in de training.
* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

De trainingen duren ongeveer een uur en je zult
dus in een korte tijd heel efficiënt trainen. Het
sporten in een groep stimuleert je om nog harder
te werken, dat maakt de training leuker omdat je
samen opzoek gaat naar je eigen grenzen. Niet
alleen de trainer maar ook de andere deelnemers
zullen je daarbij helpen om deze te verleggen.

Voor wie is bootcamp: Bootcamp is geschikt
voor iedereen die aan zijn spierkracht en conditie wil werken, de opzet van de training is dusdanig dat een ieder op zijn of haar eigen niveau
kan trainen: man of vrouw, jong of oud, beginnende of geoefende sporter. Kortom:
* je fitheid neemt toe
* je stofwisseling versnelt (dus je valt af)
* je wordt sterker
* persoonlijke begeleiding
* je bent heerlijk buiten bezig
* een motiverende training met een hoog
fun-gehalte
De bootcamp trainingen starten op Zondag 14
April om 10:00 uur, en zal iedere zondag gegeven worden op de zelfde tijd. Voor opgave of
verdere informatie kunt u bellen naar:
Beach resort lifestyle, 0515-231551
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Opgave Leugenbollepop Open dag Tennisvereniging Makkum op 30 maart
Door Judith van Lavieren
De inschrijving - termijn voor Leugenbollepop
sluit op 31 maart. Heb je je nog niet opgegeven
en wil je op 30 augustus een lied zingen op het
grote podium op het Plein, stuur dan snel een mail
naar arie@leugenbollepop.nl. Je moet minimaal
16 jaar oud zijn. Zet in de mail de titel van het
nummer dat je wilt gaan zingen. Natuurlijk met
een linkje naar youtube. Denk er om dat het een
vlot, vrolijk nummer moet zijn. Medleys en
slaapliedjes doen we helaas niet. Van nummers
waar een leuke act bij te verzinnen is worden we
helemaal blij!
Er zijn inmiddels al vele mensen die zich hebben
opgegeven met fantastische leuke nummers, dus
dat het dit jaar een historische aflevering gaat
worden staat nu al vast. Ook wordt er dit jaar
mooi zomers weer verwacht dus de paraplu kan
op 30 augustus thuis worden gelaten!

Ingezonden brief:
Beste Medebewoners,
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en dit
meen ik echt. Als U gelukkig met uw kinderen
en de rest van de familie een onbezorgd leven wil
leiden zonder verslaving. Schop dan de drugsdealers uw dorp uit, niet goedschiks dan kwaadschiks. Dit zijn mensen, die U het leven totaal
kapot kunnen maken, als zij greep op één van uw
kinderen krijgen. Verdriet en lijden zullen in uw
leven hoogtij vieren. Dan heb ik het over de
kinderen, die jong beginnen met blowen. Merkt
U dit, in uw leefomgeving, pak het kei en keihard
aan. Ook bij vrienden van uw kinderen blowt
iemand, kap ermee. Laat deze kinderen onder
dwang afkicken, kost misschien een paar centen.
Als deze kinderen verslaafd blijven en erger
worden stelen zij U arm, uw eigen kinderen vertrouwd U dan niet meer, dat is toch verschrikkelijk. Je sterft toch van verdriet, als uw, je eigen
dochter ergens in een stad in de hoerenbuurt, als
heroïnehoertje ziet staan, als vuil worden ze
gebruikt. Je zoon jaren later, nadat hij was weggegaan ziet staan, het lieve leuke jongetje van
vroeger, nu broodmager geen gebit meer in zijn
mond vanwege overmatig drank en cocaïne
gebruik. Je hart breekt. En weet U, het begint
met één biertje en één blowtje van de dorpsdrugdealer en deze figuren deze figuren brengen uw
kind in aanraking met louche figuren, hufters
zijn het, die door hun verslaving ook tot alles in
staat zijn. Oog om oog, tand om tand, is mijn
motto. Ik bestrijd hen met vuur en bajonet.
Aangenaam
Cor Rumandor, C. Lenigestraat 21 Makkum.

De open-dag-commissie bestaande uit Menno Nieuwhuis, Elles van der Kooij, Arie de Zee en Ayla
Göebel. Claudia Slootweg ontbreekt op de foto.
Makkum - Op de site van Tennisvereniging
Makkum introduceert men de vereniging als volgt:
“Tennisvereniging Makkum is een gezellige
vereniging opgericht in 1977. Het is een actieve
vereniging waar veel wordt georganiseerd”
Deze omschrijving blijkt te kloppen wanneer ik
wordt uitgenodigd door de kersverse “open-dagcommissie”, bestaande uit Elles van der Kooij,
Menno Nieuwhuis, Ayla Göebel en Arie de Zee.
De open-dag-commissie is bezig met de laatste
voorbereidingen voor de open dag van 30 maart
aanstaande. Ook Claudia Slootweg van de jeugdcommissie, die niet aanwezig is tijdens het gesprek,
heeft meegewerkt aan de organisatie van de open
dag. Dat die jeugdcommissie bepaald niet stil zit
blijkt trouwens wel uit het feit dat er 21 maart
schooltennis was, en dat er op 27 maart gratis
inlooplessen voor de jeugd worden georganiseerd.
Op woensdagmiddag 27 maart zijn kinderen uit
de groepen 3 en 4 van de basisschool van harte
welkom op de tennisbaan van 13.00 tot 14.00 uur.
Vervolgens kunnen de groepen 5 en 6 terecht
van 14.00 tot 15.00 uur . Van 15.00-16.00 uur
zijn de groepen 7 en 8 aan de beurt.
De open dag die Tennisvereniging Makkum op
30 maart aan de Lieuwkemastraat 23 gaat houden
is onderdeel van de landelijke actie “Zonder jou
is er geen bal aan”. Vanaf 9.30 uur staan bestuur,
trainers Arjo Valk en Jan-Maarten Vestering

en vrijwilligers klaar met een kopje koffie en
wat lekkers. Om 10.00 uur zal voorzitter Jan
Lieverdink iedereen officieel welkom heten en
na een korte introductie gaat men van start met
een spelcircuit. Deze ochtend is bedoeld voor
mensen van 16+. Het is een programma vol
sportieve uitdagingen waarbij kleine prijsjes te
winnen zijn. Om 12 uur is het tijd voor de verloting met een grote prijs. Onder alle niet-leden
van 16+ die deze ochtend meegedaan hebben
wordt een jaar lang gratis lidmaatschap verloot!
En mocht u niet die ene gelukkige zijn: de mooie
contributie-aanbieding voor nieuwe leden geldt
voor iedereen.
Om 13.00 uur wordt de open dag voortgezet met
een jeugdtoernooi en inloop voor jeugd en volwassenen. De open-dag-commissie hoopt dat de
leden van de vereniging onder het motto “tennis
met een kennis” iemand die nog niet tennist
meenemen naar de open dag. Rackets en ballen zijn
aanwezig, deelnemers wordt slechts gevraagd
in sportkleding en schoeisel te verschijnen.
Ook mensen die (nog) geen kennis bij de tennis
hebben zijn natuurlijk van harte welkom. Wel
vraagt de open-dag-commissie of u zich in
verband met de organisatie van te voren op wilt
geven via de mail. U kunt zich opgeven bij
Claudia Slootweg. Haar mailadres is cslootweg@
freeler.nl.

Vergeet deze avond niet!!
De Vereniging PR Makkum (VVB Makkum,
OVM en PB) organiseert op donderdag 4 april
een lezing en discussie over de ontwikkeling van
toerisme in Makkum en omstreken De avond
vindt plaats in het Multifunctioneel Centrum
Makkum en begint om 20:00 uur. Hiervoor heeft
de vereniging Marjolijn van der Jagt als spreker
uitgenodigd. Marjolijn van der Jagt heeft een

ruime ervaring in toeristische ontwikkeling.
Wanneer u bij deze avond aanwezig wilt zijn
kunt u inschrijven voor deze avond via de website van de Vereniging van Bedrijven (www.
vvb-makkum.nl). Het aantal plaatsen is beperkt.
Wanneer u een plaats wordt toegewezen krijgt u
hiervan per e-mail bericht.
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Voetbalprogramma
Zaterdag 30 maart
Makkum 1 - Mulier 1
Makkum 2 - Knickerbockers The 7
Franeker SC 4 - Makkum 3
Workum A1 - Makkum A1
Heerenveense Boys A2 - Makkum A2
Workum B1 - Makkum B1
Makkum C1 - MKV'29 C1
ST IJVC C3 - Makkum C2
Franeker SC D1 - Makkum D1
Oosterlittens D2 - Makkum D2
SJO JVB E1 - Makkum E1
Makkum E2 - Heerenveen E11
Makkum E3 - NOK E2G
Makkum E4 - SWZ E8
Oosterlittens F1 - Makkum F1
SDS F4 - Makkum F2
Foarut VR1 - Makkum VR1
Makkum MC1 - Blesse De MC1
Makkum F2 - YVC F3
Makkum E1 - LSC E3

15:00
12:30
14:30
11:00
12:30
11:00
10:45
13:30
10:30
10:30
10:15
9:15
9:00
9:30
9:00
9:00
15:00
10:30
18.30
18.30

Kantinedienst zaterdag 30 maart
Cor Politiek/aukje ijntema
Jannie van Loon
Roy Linnebank/wilco Feenstra/
caro Brouwer

9.00-12.00
12.00-15.00
15.00/18.30

Uitslagen vv Makkum
Hyundai I30 Station 1.6-16v
Airco-ecc, navigatie, Lm.velgen,
mistl voor, Radio-cd, nw staat
6 mnd Bovaggarantie
96 dkm bj 2009

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
2010

€ 15745,-

Citroen C4 Picasso 1.8-16v,ac,cruise..

2008

€ 9945,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,70dkm

2011

€ 11845,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd

2008

€ 9445,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 11445,-

VW Jetta 1.6i,a/c-ecc,cruisecontr,audio

2006

€ 8400,-

11-2007

€ 10395,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8345,-

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

2010

€ 10445,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise

2005

€ 7850,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 10445,-

Saab 9-3 1.8T Automaat Linear,a/c-ecc

2005

€ 6950,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Mitsubishi Spacestar 1.3 GLX,nwe apk

1999

€ 1495,-

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

1-3
4-0

Colofon

 10445,-

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm

Makkum 1 - Tonego 1
Makkum C1 - SJO JVB C1

Kies voor zekerheid! Koop een auto met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum - 0515-231318

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: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: 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

2 barkrukken grijs met beuken zitting (ikea)
10,00 per stuk. 0515-231390
GEVONDEN

op de Krommesloot, een grijs-bruine col-sjaal,
ophalen bij nr 11.m tel 0515 - 859055
GEZOCHT

Vrijwilliger(s) gezocht voor het ophalen en thuis
brengen van de deelnemers van "zorgboerderij
Yn 'e Lijte" te Idsegahuizum. Dit op maandag,
dinsdag en/of donderdag met een personenbusje
van de zorgboerderij. U kunt contact opnemen met
Beanca Bongers 06-22479752 of 0515-335647.
Voor verdere info zie www.zorgboerderijynelijte.nl
Stalling voor camper 7.20 x 2.20 x 3.00. Liefst
omgeving Makkum - Workum - Harlingen - Sneek.
Moet vrij in en uit te rijden zijn. Tel. 06-15835343

Wist u dat...
* Op donderdag 28 maart het jeugdorkest de
Notenkrakers een voorspeelavond-concert
geeft in hun oefenruimte in het MFC in
Makkum, met veel solistische optredens van
jeugdige Makkumers.
* U bent van harte welkom.
Het begint om 18.45 uur.
* De potgrond van Hallelujah nog niet op is?
* Op zaterdag 30 maart staat men nog een keer
op het parkeerterrein bij de Jumbo.
* dat Buurtvereniging Trye Yn Ien dit jaar hun
45 jarig bestaan vieren ??
* het bestuur en leden dit vieren op zaterdag 06
april in het Anker.
* en dat oud bestuursleden die niet meer lid zijn
van de buurt ook welkom zijn vanaf 17.00 uur.

Parodieën op
het Koninghuis
Een rubriek waar u uw anekdotes en zinspelingen
voor kunt insturen naar: belboei@makkum.nl.
@

Beatrix en W.A.:
'Uitmuntend geslagen'.

* Veel belangstelling voor het jubileum concert van mannenkoor 'De Flevozangers'. Het publiek kon
genieten van een zeer gevarieerd programma. 'De Flevozangers' en het 'Dameskoor' uit Exmorra
zorgden voor het muzikale gedeelte van die avond en Rients Gratema zorgde voor de vrolijke noot.
Een zeer geslaagde avond!

Jubileumsloep Twirre & Friesche Elf
Op 26 maart 1988 werd in Harlingen de roeisloep
de Friesche Elf ceremonieel te water gelaten.
Een aantal enthousiaste medewerkers van de werf
Welgelegen was door het roeivirus gegrepen en
bouwde vanaf oktober 1987 in eigen tijd een
replica van een kapiteinssloep naar een model
uit 1851. Met tien roeiers en de stuurman werden
destijds aansprekende resultaten gehaald. Door
de bijzonder ranke vorm konden snelle tijden
worden neergezet in wedstrijden en zo ging er
menige speedcup naar Harlingen en haar roeiers
uit de wijde omgeving van de havenstad. In haar
eerste Koninginnerace van Harlingen naar
Terschelling legde de ploeg direct beslag op de
derde plek in de de opvolgende jaren tweemaal
een tweede plek.
Daarop volgden een aantal jaren met minder
aansprekende resultaten en zo wist in 1995 de
Watersportvereniging Witmarsum de sloep
bemachtigen. De sloep kreeg een nieuwe naam
en de Twirre was een feit. Met de nodige nieuwe
roeiers werd hard getraind en nadat er een steeds
groter vast team in de sloep zat, vertoonde de
prestatiecurve weer een opgaande lijn. Met
Witmarsum als thuishaven werd er voornamelijk
vanuit Makkum en Harlingen getraind. Tijdens
het winteronderhoud in 1998 vond het eerste
ingrijpende onderhoud plaats. De 5e doft werd
opgeofferd waardoor de sloep nog maar plaats
bood aan 8 roeiers. De gemiddelde snelheid die
in combinatie met de handicap bepalend is voor
de eindklassering daalde daardoor wel iets, maar
de bemanningsreductie bleek een goede zet.
Betere uitslagen in de wedstrijden deed de
motivatie stijgen en daarop nam ook de trainingsarbeid toe. In 2000 stak het team het Kanaal over
om in Londen deel te nemen aan de Great River
Race op de Thames. Ze legde daar na 21 zeemijl
beslag op de eerste plek in een van de deelklassementen. Deze prestatie smaakte naar meer en

in 2003 werd sinds lange tijd weer een beker in
het overall klassement van de HT veroverd.
In 2005 ontsproot de Roeivereniging Makkum
uit de WV Witmarsum en kreeg de sloep Makkum
als thuishaven. De groep roeiers veranderde amper,
maar de Twirre onderging bij Kooi een refit. De
sloep werd volledig gestript, ontdaan van alle
overbodigheden en gestraald en zware componenten werden vervangen door veel lichtere. Het
gewicht daalde van 1492 naar 1297 kilo hetgeen
met name in zwaarder weer duidelijk merkbaar
was en voordeel opleverde. Voor het eerst werden met de Twirre top 5 klasseringen geroeid. In
2006 was het tijdens de eerste wedstrijd van het
seizoen meteen raak. Voor het eerst overall de beste
van Nederland met 133 watt. Daarna schreef het
team de HT op haar naam. Een droom voor
iedere sloeproeier was werkelijkheid geworden:
de race der races was gewonnen! In 2010 volgde
wederom deelname aan de Great River Race in
Londen, met 350 deelnemers een fantastisch
evenement. Dat overwinningen erg zoet smaken
werd vorig jaar duidelijk. Het team liet niets aan
het toeval over en trainde zich driemaal per week
helemaal suf op het IJsselmeer. Die inzet leidde
tot 6 overwinningen op rij, waaronder de HT.
Natuurlijk moet er altijd iets te wensen over
blijven. Na diverse malen dichtbij de Nationale
titel te zijn geweest ontbreekt het NK nog op het
palmares.
Veel tijd om stil te staan bij het jubileum neemt
het team overigens niet. De bemanning wordt op
de dag zelf getrakteerd op een training. Inmiddels
wordt alweer enige tijd getraind op het tot nu
toe soms nog ijzige IJsselmeer. In de zomer
zal het bijbehorende feest worden gevierd voor
de (oud) roeiers van de sloep. Meer informatie
over de sloep en haar zilveren verleden via
www.rvmakkum.nl

