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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
De Finne 9

Vraagprijs 
€ 169.000,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

IN PRIJS VERLAAGD!

Koningen en Koninginnen in het Makkumer Kasteeltje

Makkum - Op vrijdagavond 26 april stond jeugd-
groep de Bouwers van de Doopsgezinde Kerk met 
kroontjes op voor het hek van het Kasteeltje. Ze 
waren met hun ouders en een aantal genodigden 
gekomen om de feestelijke opening mee te maken 
van de tentoonstelling Koningen en Koninginnen. 
Els van Zeumeren van speelgoedwinkel Speelsgoed 
verrichtte de officiële opening. Na een kort toespraakje 
van Durkje Hoeksema knipte Els het oranje lint voor 
de ingang door. De aanwezigen brachten met oranje-
bitter en oranje bubbels een toast uit en gingen toen 
naar binnen om de werkstukken te bewonderen.

De tentoonstelling bestond uit gerecyclede barbies. 
Geen enkele barbie zag er meer uit zoals ze ooit in 
de winkel gelegen heeft. Best spannend wat Els, 
onze Makkumer speelgoedspecialiste en zoals bekend 
een grote barbieliefhebber, hiervan zou vinden. 
Maar gelukkig was ze net als de andere volwassenen 
superenthousiast over de werkstukken van de bouwers! 
Zo’n tentoonstelling komt er natuurlijk niet van-
zelf. Onder leiding van Durkje Hoeksema, Dini de 
Jong, Angelique Smink en Judith van Lavieren van 
kinderknutselclub De Lapjeskat zijn de Bouwers 
enkele maanden op woensdagmiddag met de voor-
bereidingen bezig geweest. Auke de Jong kwam 
geregeld met boor, zaag en andere attributen langs 
voor het zwaardere sloop- en knutselwerk. 

De kinderen vonden het heerlijk om hun fantasie de 
vrije loop te laten en de barbies om te vormen tot 
de meest wonderlijke wezens. Barbies werden 
gecombineerd met douchekoppen, lampenkappen, 
potten en flessen, wereldbollen, oude schoenen en 
nog veel meer. Alle Bouwers raakten zeer ervaren 
in het gebruik van een lijmpistool! Fanatiek werden 

koppen, haren, armen en benen die in een kunst-
werk overbodig waren verwijderd om vervolgens 
te gaan opbouwen. Wat de een verwijderde kon een 
ander weer prima gebruiken: zo ontstond bijvoor-
beeld het “koppenmuseum”

Het hele proces is vastgelegd in een heuse glossy die 
ter gelegenheid van de tentoonstelling is uitgebracht. 
Hierin staat van iedere bouwer de ontwerptekening, 
een verhaaltje over wat de bouwer zou doen als hij 
of zij de koningin was en een portret van de bouwer 
met zijn werkstuk. Op de laatste woensdagmiddag 
werd de tentoonstelling ingericht. Op oude deuren, 
beschikbaar gesteld door Watson en Co, waren de 
stoofjes uit de kerk geplaatst. Alle krukjes, planten-
tafeltjes en zelfs de preekstoel en piano werden 
gebruikt om kunstwerken te exposeren. Het was ook 
tijd om de kunstwerken een naam te geven en er 
ontstonden prachtige titels zoals Veeroortje, Het 
Lopende Bord en De Taartkoningin. Bij alle kunst-
werken werd een briefje gelegd. Het was de bedoeling 
dat bezoekers hierop een bod konden uitbrengen.
Op zaterdag 27 april was de tentoonstelling geopend 
voor het publiek. Ongeveer 150 volwassenen en 
kinderen kwamen een kijkje nemen. De Bouwers 
voorzagen iedereen van koffie, thee en limonade, 
wasten af, gaven rondleidingen en zaten bij de 
kassa alsof ze nooit anders hadden gedaan! Onder-
tussen ging iedereen steeds even kijken hoe het met 
de biedingen ging. Het hoogste bod van 17,75 euro 
was voor de taartkoninging van Hanna van der 
Gaast. Ook op de andere kunstwerken werd goed 
geboden, geen enkel kunstwerk bleef onverkocht. 
De opbrengst van de tentoonstelling wordt gebruikt 
voor het mogelijk maken van flitsexposities in de 
Doopsgezinde Kerk.
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Van Asperen Praktijk 0515-572353
- 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

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 3 mei:
Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 4 mei:
Makkum – Papier ophalen door Flevozangers en 
Hallelujah. aanvang: 9.00 uur

Kornwerderzand – Dodenherdenking   
aanvang: 18.00 uur

Makkum – Dodenherdenking verzamelen  
Ds. L Touwenlaan aanvang: 19.00 uur

Makkum – Holle Poarte, grote bingo in piramide 
aanvang: 20.15 uur

Zondag 5 mei:
Makkum – Motorclub Makkum toertocht  
richting Oost Groningen/Drente, vertrek 10.30 u. 
bij het clubhuis

Makkum – Zing Mee in Avondrust    
aanvang: 19.30 uur

Dinsdag 7 mei: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. K Bakker
Organist: Dhr. Sterenberg

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. C Versteeg

Yn'e ûnderwâl..........
Dat kin op ferskillende manieren mar ek 
mei de sûnens..... It oerkaam mij op 11 maart 
en ik rekke 'op in draaf' nei Snits.
De bern en Hiltje ûngerêst en Age en 
Tryntsje stapten daliks op it fleantúch….
Op 13 maart wie ik wer wat by myn sûpe-
en-stút en dêrnei gong it elke dei wer wat 
better.

Mar wat wie de 'boosdoener".......
In baktery, net te sjen mar wol gefaarlik...
Mei antibiotica is it gefaar geandewei 
werombrocht.
De fersoarging, de bern, Hiltje en de freo-
nen krigen my stadichoan wer op fuotten, 
mei in knypeach nei Boppe...... Der wie ek 
ien dy't sei dat ûnkrûd samar net fergiet mar 
elk wie bliid mei myn werom kommen.....
Elk dy't dêroan meiholp, hoe dan ek, is 
hjirby tige tank sein en graach oant 
sjen..........

Jouke en Hiltje Tilstra...     
Aylvastate  Wytmarsum...........

Oud papier
Makkum - Zaterdag 4 mei wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevo-
sanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur 
gestart. Het verzoek is om het papier goed 
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u 
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers 
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte 
van de tennisbaan en het kaatsveld.”

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
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Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

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

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

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Bibliotheek Makkum blijft open
De dreiging rond de sluiting van de Makkumer 
bibliotheek is uit de lucht. De enorme bezuinig-
ingen rond het bibliotheekwerk in de gemeente 
was een doorn in het oog voor de gemeenteraad. 
De voorstellen van het College van Burgemeester 
en Wethouders werd niet geaccepteerd. Het 
bibliotheekmanagement van SúdWest-Fryslân 
ontwikkelde een eigen alternatief dat de voor-
keur kreeg van VVD, PvdA, D66 en CDA. Bij 
dit scenario bedraagt de besparing € 315.000 
i.p.v. de 4 ton van het College B&W. Ook de 
omvorming van de bibliotheken in Workum, 
Bolsward en Sneek tot cultuurhuizen die meer 
gaan samenwerken met lokale partners is voor 
hen o.a. van doorslaggevende betekenis geweest. 
Het behoud van de moderne bibliotheek in Makkum 
is tevens voor de partijen erg belangrijk geweest. 
“We zijn natuurlijk superblij dat Makkum open 
blijft”, zegt de Makkumer vestigingsmanager 

Dilly van Empel, “Maar dat betekent niet dat 
Makkum niets zal merken van de bezuinigingen. 
Een invulling daartoe moet nog plaatsvinden en 
hoe dat eruit komt te zien is voor ons ook nog 
onduidelijk”.

De Makkumer bevolking kwam voor jaar in 
opstand en sprak middels een handtekeningactie 
haar ongenoegen uit over de voorgenomen 
bezuinigingen. Directeur Sytske Atsma van de 
Bibliotheken SúdWest-Fryslân: “Met ons alter-
natief plan zien we kansen en mogelijkheden om 
de bibliotheekfunctie zoveel als mogelijk te 
behouden, op maat en in overleg. Tegelijkertijd 
willen we vernieuwingen realiseren met de bibli-
otheek op school en samenwerking in cultuur-
huizen. Wij zijn blij dat de raadsfracties hierin 
onze visie onderschrijven”.

Overname Beach Resort Lifestyle door Integra

Beste mensen, per 1 mei zal de praktijk van Johan 
Methorst, overgenomen worden door Feico en 
Marjon Douma (links op de foto). Zij hebben reeds 
een gezondheidscentrum “Integra beweegt mensen” 
en een sportmedisch test & advies centrum “Sport 
Beter” in Harlingen De praktijk te Makkum zal 
per 1 mei onder de naam “Integra beweegt mensen” 
verder gaan. De bestaande medewerkers Anette, 
Erwin, Tom en Jelle zullen hun werkzaamheden 
gewoon kunnen blijven continueren, vertelt 
Marjon Douma. 
Per 1 mei zal Johan Methorst niet meer in de 
praktijk aan het Beachresort en in het Sunhus 
werkzaam zijn. Johan heeft aangegeven met de 
werkzaamheden te willen stoppen, hetgeen in 
goed overleg is gegaan. De werkzaamheden van 
Johan als fysio-manueel therapeut zullen overge-
nomen worden door Feico Douma (sportfysio- en 
manueeltherapeut), Hendrik Falkena (fysio-
manueel therapeut) en deels door Erik Visser 
(fysio- manueel therapeut). Feico werkt samen 

met dhr J.W. Huisman voor de prof wielrenploeg 
Vacansoleil. Alle activiteiten, zoals deze nu aan-
wezig zijn als de fysiotherapie, spinning, fitness, 
bootcamp, danscativiteiten zullen gewoon door-
gaan als voorheen. Daarnaast gaat Integra het 
aanbod in de fysiotherapiepraktijk sterk uitbreiden. 
Zo heeft de praktijk vanaf 1 mei mogelijkheden 
voor o.a. dry needling, shockwave en echografie. 
We hebben nu twee COPD specialisten in huis 
Anette Meina en Erik Visser, deze kunnen voor 
desebtreffende doelgroep mooie dingen gaan 
betekenen. Integra en Sport beter bieden nog veel 
meer, waar in een volgende Belboei nader over 
geschreven zal worden. 

Nieuwsgierig geworden? Op de website www.
integrabeweegt.nl/ &  www.sportbeter.nu kunt u 
een indruk krijgen van het aanbod. 

Hartelijke groet, 
Marjon, Feico en team Integra en Sport Beter

eigen fotoeigen foto
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

1 kg fricandeau ............................€   7,00 

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

2 kg speklappen ..........................€ 10,50 

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

Dodenherdenking in Makkum
Makkum – Op zaterdag 4 mei worden de geval-
lenen herdacht van de Tweede Wereldoorlog, en 
van oorlogssituaties en internationale vredes-
operaties van nadien. Vanaf 19.00 uur formeert 
de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan bij de Sint 
Martinusschool. Er worden kransen en bloemen 
gelegd bij het monument aan de Buren en bij de 
graven van het verzet en van de RAF op het 
kerkhof. Op het hof wordt een korte toespraak 
gehouden. Vanzelfsprekend zullen we om 20.00 
uur twee minuten stilte in acht nemen. Na afloop 
vertrekt de stoet weer van het hof, over dezelfde 
route terug.

De toespraak op het kerkhof wordt gehouden 
door de heer Drs. H. H. Apotheker, Burgemeester 
van de gemeente Súdwest-Fryslân. In de plech-
tigheid zal ook het thema naar voren komen dat 
het landelijke 4 en 5 mei comité heeft vastge-
steld: “Vrijheid spreek je af”. Vrijheid krijgt vorm 
– praktisch en juridisch – in afspraken, regels en 
verdragen. ‘Verdragen van vrijheid’ heeft een 
dubbele betekenis. Ten eerste verwijzen verdragen 
naar afspraken die op papier met handtekeningen 
zijn bezegeld. Ten tweede duidt het werkwoord 
verdragen erop dat vrijheid letterlijk door mensen 
verdragen of ondergaan moet worden, omdat zij 
zich aan gemaakte afspraken dienen te houden. 
Verdragen brengen vrede en vrijheid, maar bete-
kenen ook beteugeling, matiging en onthouding. 
Vrij zijn doe je nooit alleen, altijd samen. En 
daar zijn afspraken voor nodig. Vrijheid spreek 
je af. 

De herdenking in Makkum wordt ieder jaar weer 
bijgewoond door jong en oud. Het comité betreft 
de jongeren bij de herdenking onder andere via de 

scholen en de scouting. Tijdens de herdenking 
zal een basisschoolleerling het winnende gedicht 
van de landelijke wedstrijd “Dichter bij mei” 
voordragen. De leden van de scoutinggroep 
Burdine zullen de graven markeren met brandende 
fakkels. Dit jaar mogen we een tweetal buiten-
landse gasten verwelkomen: de heer Steve Hunt, 
afgevaardigde van de Britse Ambassade en 
mevrouw Patricia Claeys, namens Canada. Beide 
zullen ze op het kerkhof, bij de grafstenen van 
RAF en de RCAF (Royal Canadian Air Force), 
een krans leggen namens hun eigen ambassade.

In het Comité werken vrijwilligers van verenigin-
gen en instanties samen om de herdenking te 
organiseren. Dat zijn Koninginnevereniging, 
Plaatselijk Belang, Muziekvereniging Hallelujah, 
Oecumenisch overleg, voorheen Stichting ’40-’45, 
Scouting Burdine, en de drie basisscholen. Er is 
nauw overleg met het Contact Oud Mariniers 
afd. Fryslân. De herdenking brengt kosten met 
zich mee. Om de voorzetting van de herdenkingen 
te waarborgen wordt aan u de gelegenheid geboden 
een gift te doen na afloop van de bijeenkomst op 
het kerkhof. Als alternatief kunt u ook een gift 
overmaken op bankrekeningnummer 21 56 18 513, 
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’.

Het Comité Dodenherdenking nodigt jong en 
oud uit deel te nemen aan de stille tocht en de 
bijeenkomst buiten op het kerkhof, op zaterdag 4 
mei vanaf 19.00 uur. Voorafgaand aan Makkum 
is de dodenherdenking bij de monumenten te 
Kornwerderzand. Deze wordt om 18.00 uur 
gehouden bij het monument nabij het Kaze-
mattenmuseum. Een ieder kan de vlag halfstok 
hangen van 18.00 uur tot 21.00 uur.

Uitverkoop bij Koninklijke Tichelaar Makkum 
tijdens Hemelvaartweekend
Tijdens het Hemelvaartweekend op 9, 10 en 11 
mei 2013 wordt bij Koninklijke Tichelaar Makkum 
de complete voorraad Makkummer aardewerk en 
tegels leeg verkocht. Het traditioneel aardewerk 
en de gedecoreerde tegels worden uitgestald op 
sfeervolle lange tafels en zijn 50 tot 70% goed-
koper dan normaal. Bovendien zijn de producten 
uit de nieuwe collectie in dat weekend verkrijg-
baar met 10% korting. Ook de witte tegels zijn 
alleen in dit weekend eenmalig 20% goedkoper. 
De aanleiding voor de uitverkoop is het beëindigen 
van de seriematige productie van traditioneel 
aardewerk en gedecoreerde tegels. De winkel 
aan de fabriek wordt na de zomer gesloten. Op 
aanvraag blijft het mogelijk Makkumer aarde-
werk te bestellen. 

Jan Tichelaar, directeur Koninklijke Tichelaar 
Makkum: “Al jaren geleden zijn we begonnen 
met het vinden van nieuwe toepassingsgebieden 
voor ons vakmanschap en kennis. Onze positie als 
keramisch expertisecentrum voor internationale 
architecten en kunstenaars is inmiddels gevestigd. 
Bovendien is de verkoop van traditionele pro-
ducten de afgelopen jaren sterk gedaald. We 
hebben daarom besloten ons voortaan uitsluitend 
te richten op het uitvoeren van architectuur- en 

kunstprojecten en het maken van onze heden-
daagse collectie. Die opdrachten zorgen voor 
een goed gevulde orderportefeuille en daarmee 
voor de continuïteit van ons bedrijf.”

Koninklijke Tichelaar Makkum
Koninklijke Tichelaar Makkum (1572) is het 
oudste bedrijf in Nederland en wereldwijd een 
begrip op keramisch gebied. Door de eeuwen 
heen heeft het een onschatbare bron aan kennis 
en kunde opgebouwd. De bewezen duurzame 
eigenschappen van het materiaal, de tijdloze 
schoonheid en de culturele meerwaarde van zijn 
producten zijn actueler dan ooit. Deze kwaliteiten 
hebben een grote aantrekkingskracht op heden-
daagse architecten, kunstenaars en ontwerpers. 
Samen met hen zoekt Tichelaar naar nieuwe 
toepassingsgebieden en mogelijkheden. Tichelaar 
ontwikkelt naast dit maatwerk een groeiende 
eigen collectie bouwkeramische producten op 
het gebied van gevelbekledingen en interieur-
toepassingen. Daarnaast blijft het bedrijf op 
maat het beroemde traditionele sieraardewerk 
produceren. Ook behoort een aantal ontwerpen 
uit de designcollectie inmiddels tot de iconen 
van de Nederlandse vormgevingsgeschiedenis.
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

OranjeLente Concert Zangkoor Samar

In Cornwerd vond afgelopen zaterdag in de kerk  
het OranjeLenteconcert van de Makkumer Zang-
groep Samar plaats. Samar is nu 16 jaar actief 
op het muzikale podium en staat vanaf de op-
richting o.l.v. Luuk de Vries. Ondanks de kleine 
bezetting weet het koor een veelzijdige sound 
neer te zetten. De variatie in het repertoire en de 
ontspannen manier van presentatie is opvallend 
bij het koor. De combinatie van licht herkenbaar 
klassiek, popmuziek en Friestalige liederen 
spreekt aan bij het publiek. Het lenteconcert 
kreeg een extra koninklijk tintje door een 
koningslied van koorlid Aukje van der Meer. 
Het lied werd gearrangeerd door Luuk de Vries 
en als laatste werk voor de pauze uitgevoerd. 
Aukje ontving voor Koninglied een oorkonde 
en een digitale oranje strik van de gemeente 
SúdwestFryslân.

Koningslied (tekst Aukje van der Meer)
Wij zingen met elkander
Een lied op blijde toon
Die spoedig word gehuldigd
En koning op de troon
En koning op de troon

Refrein:
Wij zingen nu een luid hoera!    
Voor de koning en voor Maxima
Lang leve dit koningspaar  2x
Nog heel veel jaar
  
Wij zingen nu dit feestlied
Voor u en met elkaar
En`t rood wit blauw zal kleuren
Voor`t koninklijk gezin
Voor`t koninklijk gezin
Refrein.

Twente ontmoet Friesland in Martinikerk Bolsward met 
Martin Mans op orgel
Bolsward - In de MartiniKerk te Bolsward vindt 
op zaterdag 25 Mei om 19.30 uur een groots 
concert plaats met het Rijssens Mannenkoor onder 
leiding van Freddy Veldkamp. Met Martin Mans 
orgel, Jan Lenselink piano en Ard Kamphuis 
Bariton. Het Rijssens Mannenkoor geeft ongeveer 
twaalf tot veertien concerten door heel Nederland 
en is bekend om zijn krachtige mannenkoorzang. 
Het is een eigentijds en dynamisch koor met veel 
jong zangtalent en gaat geen uitdaging uit de 
weg. Met zijn 140 zangers zal het mannenkoor 
het publiek laten genieten van hun geheel eigen 
sound. Het Rijssens Mannenkoor is professioneel 
georganiseerd maar koestert de gemoedelijkheid 
die kenmerkend is voor zangers met hart voor 
hun hobby. Het repertoire van het Rijssens 
Mannenkoor bestrijkt de volle breedte van het 
muzikale spectrum. Die breedte komt ook tijdens 
de concerten duidelijk uit de verf. Van klassiek 
tot modern, van hymne tot musical en van psalm 
tot gospel. Na jaren gemotiveerd werken zijn 
alle inspanningen bekroond met een gouden CD 

voor het totale oeuvre. Ook koorsolist Ard 
Kamphuis zal zijn eigen inbreng hebben deze 
avond. Martin Mans is zeker geen onbekende in 
Bolsward en zal ook deze avond het prachtige 
Hinz orgel bespelen en ook diverse bekende 
Friesche Volksliederen ten gehore brengen. Het 
Rijssens Mannenkoor heeft voor de Martinkerk 
gekozen, omdat deze het koor een prachtig 
podium biedt voor dit soort concerten. De akoes-
tiek van de kerk brengt een concert als deze in 
een bijzondere ambiance.

Het concert zal beginnen om 19.30 uur. De Kerk 
is open vanaf 19.00 uur. De entree prijs is €12,50 
per persoon en met korting bon uit de krant van 
aankomende week € 10,00. En via de website 
van het koor www.rijssensmannenkoor.nl ook 
€ 10,00. Verkoopadressen zijn: Sigarenmagazijn 
Landskroon Dijkstraat 12 tel: 0515-573396. 
Gysbert Japicxhûs Wipstrjitte 6 tel: 0515-573990. 
VVV Sneek tel: 0515-750678. Rinia Fietsen 
Kerkstraat 4 Makkum.tel:0515-232111.
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ZING MEE in Makkum
Zondagavond 5 mei is er weer een "Zing Mee-
avond" in restaurant "Waerdsicht" van zorg-
centrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er worden 
bekende geestelijke liederen gezongen uit o.a. de 
Joh. de Heer-bundel en het Liedboek. Het orgel 
wordt deze keer bespeeld door dhr. W. Kuipers 
uit Sneek. De toegang is vrij en de aanvang is 
om 19.30 uur. U bent van harte welkom. Info: A. 
Otter tel. 542126 of D. Tamminga tel. 231618  

Gastgezinnen gezocht
Ook dit jaar is AFS (Internationale organisatie 
voor interculturele uitwisselingen) weer op zoek 
naar lieve gastgezinnen voor jongeren in de leef-
tijd van 15-18 jaar. Deze jongeren komen eind 
augustus vanuit de gehele wereld 10 maanden 
naar Nederland om hier te ervaren hoe het is om 
in een andere cultuur te wonen. Deze jongeren 
gaan, net als hun Nederlandse leeftijdsgenoten, 
alle dagen (op de fiets) naar school en zullen 
proberen om het Nederlands zo snel mogelijk 
onder de knie te krijgen. Gedurende deze 10 
maanden zullen ze vrienden maken en vaak ont-
staan er hechte banden met het gastgezin die een 
leven lang meegaan. 

Zo komen dit jaar o.a. de 17 jarige Thaise Deaw 
(jongen), de 15 jarige Rebecca uit China, naar 
Nederland, maar ook Odetta uit Nieuw Zeeland 
(17 jaar), Joao (17 jaar) uit Brazilië en Julia 915 
jaar) uit de V.S. En met hun zijn er nog zo'n 
60 tal andere jongeren uit alle windstreken in 
afwachting van hun gastgezin, voor ze in augustus 
de reis naar Nederland kunnen maken. Lijkt 10 
maanden te lang, dan zijn er ook een aantal
 jongeren die in juni aankomen en in december 
weer terug gaan. Ook in Fryslân is AFS Fryslân 
op zoek naar gastgezinnen voor een aantal van 
deze jongeren. 

Meer weten? www.afs.nl, afsfryslan@hotmail.nl 
of 0512-841750 Antsje Schoenmakers.

Uitslagen Waardruiters
Arum 25-04 Paarden Dressuur:
In de klasse M2 kwam Maaike Tolsma met 
Ulinka aan de start en met 185 en 184 punten 
waren de laatste winstpunten binnen om vol-
gende keer uit te mogen komen in de klasse Z1.
 
Koudum 26-04 Paarden Springen:
In de klasse B kwam Ellen Reekers met Varna aan 
de start, met 1 balkje een puntentotaal van 60,5.f
 
Koudum 27-04 Pony's Springen & Dressuur:
Dressuur: Klasse M2 D/E pony's: Simone 
Dijkstra met Lizzy, 185 punten. Klasse Z2 D/E 
pony's: Voor de eerste keer uitkomend in deze 
klasse, Gerbrig Bosma met Sky Dancer, met 247 
punten de eerst WP binnen!
Springen: Klasse B D/E pony's: Yara de Vries 
met Fallingasate Dewi, met 1 balkje een punten-
totaal van 64. Gerbrich Bosma met Sky Dancer, 
een foutloos parcours met 62 punten. Klasse L 
D/E pony's: het 2e parcours van Yara de Vries 
met Fallingasate Dewi, foutloos en de een fout-
loze barrage met een tijd van 37,35.

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

‘Romte foar Wûns!’                                                Door Doutzen Ouderkerken
Uitbreiding op de J.C.P.Salverdaskoalle te Wons

Wons - Feest op de J.C.P. Salverdaskoalle in Wons 
want woensdag jl. 24 april was de officiële opening 
van de drie leerserres aan de lokalen van de school. 
Na een verbouwing van ongeveer twee maanden 
was het eindelijk zover en konden de leerserres in 
gebruik worden genomen. Drie leerlingen, in de 
rol van koningin Beatrix, prins Willem en prinses 
Maxima, hadden de eer om de linten door te knippen 
van de drie serres. Daarna konden de kinderen, ouders 
en andere belangstellenden de nieuwe leerserres 
bewonderen. Bouwgroep Dijkstra Draaisma Bolsward, 
Feenstra’s installatiebedrijf Schettens en Grunstra 
Architecten Groep bna Bolsward waren de bedrijven 
die nauw betrokken waren bij deze verbouwing.

De J.C.P. Salverdaskoalle is een kleine basisschool 
met ongeveer 30 leerlingen. De school maakt deel 
uit van Stichting CBO De Greiden en is gebouwd 
in 2002. Waarom een verbouwing was de eerste 
vraag aan de directeur van de J.C.P. Salverdaskoalle 
Nynke de Vries. ‘Wy waarden benadere troch 
gemeente Súdwest- Fryslân mei de fraach as wy ek 
belang hienen foar in ferbouwing. Ien kear yn’e 
safolle tiid hast rjocht op in ûnderwiiskundige 
fernijing’. De ideeën over de verbouwing zijn door 
het team zelf aangeleverd. ’We wurkje hjir mei kom-
binaasje groepen en dan binne der in soad ynstruksje 
mominten. Us winsk wie om oan it eigen lokaal in 
romte te kreëarjen der’t bern los fan de ynstruksje 
en wurkgelûden fan oaren yn stilte wurkje kinne’, 
vertelt de directeur. Dit laatste is gerealiseerd. Aan 
ieder lokaal is een serre gebouwd. Het zijn lichte 
ruimtes die door een glazen wand met een deur 
weer verbonden zijn aan het lokaal. De serres wor-
den leer- of stilte ruimtes genoemd. 

Er is in het nieuws van afgelopen tijd veel geruchten 
over het sluiten van kleine basisscholen. Ook in het 
team van de J.C.P. Salverdaskoalle is dit besproken, 
maar dit was geen reden om geen gebruik te maken 
van het aanbod van de gemeente om een onderwijs-
kundige vernieuwing te realiseren. ‘Ek al binne wy 
lyts wy ha wol ideeën oer wat wy belangryk fine yn 
ús ûnderwiis en as wy dy realisearje kinne dan 
realisearje we dy, dan is it oantal bern fan ûnderge-
skikt belang. Wy wolle foar ús bern it bêste’, aldus 
Nynke de Vries. Dus investeren in verbetering omdat 
de school vooruit wil. Hoe onderscheidt de J.C.P. 

Salverdaskoalle zich ten opzichte van andere basis-
scholen in de omgeving? ‘We binne hiel fier mei 
ûnderwiis op maat’. De groepen zijn klein, maar 
mede daardoor is er goed zicht op de individuele 
leerling. ‘Wy kinne de bern goed, wy ha sicht op 
wat in bern mooglik beheint en wat de krêft is fan 
it bern en dêr spylje wy op yn. De komende jaren 
staat het basisonderwijs in het teken van ‘Passend 
Onderwijs’. Dat betekent concreet dat er voor elk 
kind dat wordt aangemeld op één van de scholen 
van CBO De Greiden, passend onderwijs moet 
worden aangeboden. Daar ziet de directeur Nynke 
de Vries een kans voor de J.C.P. Salverdaskoalle. 
‘Binnen ús stichting binne ek grutte skoallen mei 
soms wol 30 bern yn ien klasse. Wy binne in lytse 
skoalle en guon bern gedije better yn in lytsere 
setting, wer’t ek in restige romte is om te learen en 
dat kin de J.C.P. Slaverdaskoalle biede’. De J.C.P. 
Salverdaschool biedt op grond van haar visie ruimte 
voor het kind om zich optimaal te ontwikkelen en 
heeft daar nu ook letterlijk de ruimte voor gecre-
eerd. Een kans voor de J.C.P. Salverdaskoalle om 
eventueel ook andere leerlingen van buiten het 
dorp aan te trekken.

Wat vinden de leerlingen van de veranderingen in 
de school. Thialda van Klink, leerling van groep 
vijf, zegt het volgende hierover: ‘Se ha board en 
hammere. Ik fûn dat net leuk al dat lawaai, want 
dan kriege ik it wurk net ôf. Wy sieten yn it peuter-
lokaal en dêr wie in bytsje romte’. Op de vraag wat 
er gebouwd is antwoordde Thialda: ‘Sy ha in 
‘Stilwerkkamertje’ makke en ast dêr wurkest moast 
stil wêze . De kleur is dêr wyt en dat heart by in 
stiltekeammerke. Der bin ek oaral glêzen krekt as 
by in glêzen kast’. Thialda is van plan om daar regel-
matig te gaan zitten want dan kan ze goed door-
werken. Sjouke Elgersma leerling van groep acht 
heeft weer een geheel andere kijk op de verbou-
wing. ‘Ik fyn it wol moai, mar it hie om my wol 
oars kend. Se hienen ek wat oars mei dat jild dwaan 
kinnen. Elkenien in laptop ofsa’. Sjouke gaat wel 
gebruik maken van de ruimtes en vindt dat de serres 
goed bij de school passen. Kinst ek moai nei bûten 
sjen en dan kom ik better op antwurden. De J.C.P. 
Salverdakskoalle in Wons is een school met een 
duidelijke visie en daarmee profileert de school zich. 
In skoalle om grutsk op te wêzen!

Simmerjûnkuierkes al weer 
bijna van start
Het lijkt nog ver weg, maar op 1 mei gaan de 
roemruchte simmerjûnkuierkes weer van start. 
Bijna iedereen in het voormalige Wûnseradiel 
weet wel wat er mee bedoeld wordt en ook ver 
buiten deze voormalige gemeente is dit initiatief 
al bijna een begrip. Voor degene die het nog niet 
weet en die wel geïnteresseerd is in de omgeving 
waarin hij of zij woont is dit de gelegenheid om 
kennis te nemen hiervan en om tevens in de 
kunde te komen met misschien wel de buren of 
om mensen te treffen die uit het oog waren ver-
loren. De Wandelaar neemt de deelnemers mee 
op een wandeling van plm. 6 km waarbij niet het 
presteren het doel is, maar het genieten van alles 
dat deze omgeving zo mooi en uniek maakt. 

Hij, De Wandelaar, vertelt onderweg over het 
ontstaan van de omgeving waarbij de Marne-
slenk, die meer dan 1000 jaar geleden in dit 
gebied zo bepalend was, de rode draad vormt 
met de Pingjumer Gouden Halsband als sierraad 
van cultuurhistorische waarde. Alle vijf dorpen 
van waaruit de kuierkes worden gehouden spelen 
op een of andere wijze een rol in het verhaal dat 
het landschap ons vertelt, al was het alleen al om 
het pittoreske karakter dat ze ten toon spreiden. 
De kuierkes worden in een ontspannen sfeer 
gedaan waarbij de langzaamste in principe het 
tempo bepaalt; vooraf aanmelden is niet nodig 
en er wordt geen inleg of contributie geheven 
(gratis dus!). Honden mogen absoluut niet mee, 
omdat er vaak in het open veld tussen dieren 
wordt gekuierd, maar kinderen zijn vanaf 12 jaar 
wel welkom (en in de vakantie kijken we niet op 
een jaartje minder). Iedereen doet op eigen risico 
mee en er wordt van de deelnemers verwacht dat 
ze zich als gasten in het landschap gedragen. 
Aanwijzingen van de organisatie dienen te worden 
opgevolgd, maar dat spreekt voor zich. Na afloop 
kan er nog even worden nagepraat in een gelegen-
heid die de Wandelaar op de betreffende avond 
bekend maakt. De kuiers gaan in principe altijd 
door, waarbij een beetje regen niet wordt geschuwd 
en de starttijd is altijd om 19 uur precies! 

Het programma is:
1 mei: Witmarsum (kaatsplein); 
5 juni: Arum (kaatsplein); 
3 juli: Zurich (Pollemapleintje); 
7 aug.: Kimswerd (brug doorgaande weg); 
4 sept.: Pingjum (ingang kaatsterrein). 

Voor actueel nieuws: www.simmerjunkuierkes.nl 

Willem de Wandelaar
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Jeugdsoos Ozone met sluiting bedreigd            Door Judith van Lavieren

Makkum - Het is niet vanwege goed nieuws dat 
het bestuur van jeugdsoos Ozone contact zoekt 
met de Makkumer Belboei: Zoals het nu staat 
moet de jeugdsoos op 31 december 2013 de 
deuren sluiten. Aanvankelijk leek het erop dat de 
jeugdsoos al per augustus dicht zou moeten 
omdat Ozone vanaf die datum de huur niet meer 
op kan brengen. Maar na overleg met het MFC 
heeft men tot het eind van het jaar de tijd gekre-
gen om een oplossing te zoeken. 

Monique Mak en Elske Altena zitten in het bestuur 
van Ozone. Twee jaar geleden gingen ze, samen 
met een groep vrijwilligers, enthousiast van start: 
Ozone was ( en is!) bedoeld voor iedereen van 
10 tot 16 jaar. Een veilige plek waar je met leef-
tijdsgenoten kunt “socialisen”, met lage prijzen 
voor consumpties, waar geen drank en drugs 
gebruikt worden, waar altijd een volwassene is 
die toezicht houdt, geopend op vrijdag- en zater-
dagavond van 8 tot 11 uur. De ruimte van Ozone 
in het MFC werd enthousiast “gestyled” met 
graffiti, er kwam een laptop met beamer om 
muziek te kunnen beluisteren en films te kunnen 
bekijken, er kwam een spelcomputer…. Alle 
voorwaarden zijn aanwezig voor een succesver-
haal, maar….

Momenteel wordt de jeugdsoos slechts bezocht 
door een kleine vaste groep. De kinderdisco’s die 
op de eerste vrijdag van de maand gehouden 
worden, worden goed bezocht. Om meer kinderen/ 
jeugd naar de jeugdsoos te krijgen en geld voor 
de jeugdsoos te verdienen werden diverse acties 
op touw gezet, maar de betrokkenheid van de 
jeugd en de bereidheid om te helpen heeft het 
bestuur de afgelopen jaren steeds kleiner zien 
worden. Met een steeds grotere inzet probeerde 
het bestuur het tij te keren, hield zelfs enquêtes 
onder de jeugd. Hieruit kwam naar voren dat de 
jeugd graag meer activiteiten wilde, maar de 
activiteiten die vervolgens georganiseerd werden 
trokken dan nul bezoekers. En nu is, behalve het 
geld, ook de motivatie op, stelt Elske Altena 
teleurgesteld vast. 

Ozone doet hierbij een oproep aan de jeugd en 
ouders van Makkum. Dolgraag zouden ze een 
doorstart willen maken maar daarvoor is het 
noodzakelijk dat er nieuwe vrijwilligers en 
bestuursleden aantreden. Alles is er nu nog: de 
stichting, de fraaie ruimte en de spullen. Pakt u/ 
jij de handschoen op? Iedereen die een bijdrage 
wil leveren om een doorstart mogelijk maken 
wordt verzocht om contact op te nemen met 
Monique Mak, tel 06-15192290.

Groep 7 en 8 van CBS De Finne uit Ferwoude zijn 25 april jl. ook geslaagd voor het EHBO examen. 
De praktijklessen werden gegeven door Aly Wijbenga. En de theorie door juf Joutsen Okkema.

eigen fotoeigen foto
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Nieuwe bloemenwinkel heet BlomYnien        Door Judith van Lavieren

Makkum - Waar elders in het land de winkel-
straten steeds meer met leegstand te kampen 
hebben gaat Makkum dwars tegen de trend in.” 
Goed nieuws! Een nieuwe bloemenwinkel in 
Makkum”, kondigde Aaltje Hendriks op haar 
posters aan. En daarmee waren vanaf het moment 
van opening  alle winkelpanden in de Kerkstraat 
“in bedrijf”. 

Op 24 april om 10 uur ’s morgens was het zover. 
De bloemenzaak van Aaltje Hendriks werd ge-
opend door de oudste en de jongste van de familie: 
haar moeder en haar neefje Ruben. Samen trokken 
zij de strik los die de deuren voor het winkel-
raam nog gesloten hield en onthulden de naam: 
BlomYnien. Op het winkelraam staat te lezen: 
BlomYnien bindt bloemen en mensen. Het gaat 
Aaltje namelijk om de bloemen én de mensen. 
Wat de bloemen betreft wil ze graag verder gaan 
dan het standaardwerk en mooie, aparte dingen 
maken. Wat de mensen betreft wil ze graag per-
soonlijk maatwerk leveren. Uw wens is mijn 
uitdaging, is de slogan van Aaltje. Ze is ook erg 
geïnteresseerd in de betekenis van bloemen en 

kleuren. Wanneer je die betekenissen kent kun je 
bijvoorbeeld rouwwerk op een hele speciale 
manier persoonlijk maken. Deze interesse en 
vaardigheid gebruikt ze ook bij het liturgische 
bloemschikken dat ze voor de kerk doet. ”De 
roos is zoals bekend de bloem van de liefde, 
maar de narcis staat bijvoorbeeld bekend als de 
roos van Maria, omdat hij in de paastijd bloeit.” 
Een heel interessante wereld achter de bloemen.

Bloemschikken was altijd al een hobby van Aaltje. 
Vorig jaar haalde ze haar diploma als bloemist. 
Ze ging stagelopen bij een bloemist in Workum 
en was naar eigen zeggen”besmet”. Na vijfen-
twintig jaar werken in de zorg begint ze stralend 
van enthousiasme met haar eigen bloemenwin-
kel. BlomYnien is een prachtige ruime zaak 
geworden, de etalage is voor de komende weken 
in Koninklijke kleuren ingericht. Naast bloemen 
verkoopt Aaltje ook handgemaakt aardewerk van 
HS Potterie en vazen en schalen van Hakbijl Glass. 
De trap bij BlomYnien stond op de openingsdag 
vol met cadeautasjes gevuld met viooltjes en 
vaasjes. Iedere klant kreeg zo’n tasje mee.

21e Heechspanning, bol van straattheater en muziek!

Stichting Straatfestival Heechspanning bestaat 
21 jaar en er wordt weer flink uitgepakt. Het nog 
altijd gratis toegankelijke festival in het centrum 
van Heeg staat op Hemelvaartsdag 9 mei weer 
bol van verrassend straattheater, kinderactivitei-
ten, dans en muziek, terrassen en gezelligheid. 

Om 13.00 uur zal de swingende pretmuziek van 
De Putkapel traditiegetrouw de toon zetten en 
kan het publiek zich een pad banen langs de vele 
activiteiten. Straattheater is er tijdens Heech-
spanning in overvloed. En veel muziek, heel 
veel muziek. Ook dit jaar is er op de vele podia 
weer een gevarieerd aanbod aan livemuziek.  

Kindervrijmarkt, Kunst- en Cultuurmarkt.
De podia en theaterlocaties liggen allemaal dicht 
bij elkaar. Het gele programmaboekje wijst de 
bezoekers de weg. In de dorpskern zijn volop 
terrassen om even lekker in de zon te zitten en te 
genieten van de sfeer en de muziek. De wandel-
routes door het dorp voeren de bezoekers langs 
de standjes van de kunst- en cultuurmarkt, en 
langs de kleedjes van de kinderen. Kortom, kom 
op Hemelvaartsdag 9 mei naar Heechspanning 
en geniet van een heerlijke dag vol afwisseling, 
met muziek en straattheater van hoog niveau ..

eigen fotoeigen foto

Aankomst van de Wylde Swan 
in IJmuiden        Door Judith van Lavieren

Makkkum/IJmuiden – In de vroege ochtend van 
21 april stapt een groep mensen in de gereedstaande 
bus van van der Bles. Het gezelschap bestaat uit 
familie en vrienden van Ydwer Oostenveld en Hinke 
de Vries en Minke van der Werf van de Wylde Swan. 
Vandaag komt Ydwer, die deelgenomen heeft aan 
het School at Sea project op de Wylde Swan na een 
reis van een half jaar aan in IJmuiden. Net als bij 
het vertrek van Ydwer wordt het vervoer gesponsord 
door de firma van der Bles. De Wylde Swan zal om 
9 uur ’s ochtends door de sluis komen. Wij vertrekken 
om half zeven om op tijd op de kade te staan. 
Tijdens de bustocht is het nog rustig op de weg, we 
zien de “damp oer it fjild” en genieten van de mee-
gebrachte koffie en broodjes. Wanneer we aankomen 
arriveren ook de andere familieleden en vrienden. 
Tegen negenen staat er een groep van een paar 
honderd mensen op de kade, spandoeken worden 
uitgerold, een laatste bakje koffie gedronken tot 
iemand zegt dat ze er aankomen. Het gezelschap 
stroomt naar de sluis, het heeft een beetje de sfeer van 
de intocht van sinterklaas. Een prachtig gezicht hoe 
de Wylde Swan daar aan komt varen op de zonnige 
zondagochtend. Alle afhalers turen: ziet iemand 
Ydwer al? En ja, daar staat ze. Bovenin de mast!
Eenmaal door de sluis legt het schip aan bij de 
kade, wordt de loopplank uitgelegd en zien familie 
en vrienden de trainees na een half jaar weer. 
Omhelzingen en knuffels, een opgeluchte lach en 
traan want iedereen is weer veilig aangekomen. In 
de feesttent volgt daarna de officiële ontvangst. De 
twee kapiteins vertellen allebei over hun deel van 
de reis. Ze vertellen dat de groep hecht en sociaal was 
en veel geleerd heeft onderweg. Sommigen hadden 
aan het begin nog nooit een vloer gedweild terwijl 
aan het eind van de reis alle verantwoordelijkheden 
aan boord door de trainees beheerst werden. De 
ontwikkeling werd mooi geschetst aan de hand van 
het hijsen van de zeilen. Aan het begin van de reis 
deden ze dat met 25 personen, aan het eind kon het 
met 6 personen. De ouders zongen een lied voor de 
kinderen en vice versa. Bemanning en de docenten 
die aan boord de lessen verzorgden voor de organi-
satie School at Sea werden bedankt.
Projectleider Lambert had een prachtige samenvatting 
van alle ervaringen gemaakt.” Exemplarische high-
lights”, zoals hij het uitdrukte aan de hand van de 
beginletters van de Wylde Swan, de W en de S.
“WS van Willem Sligting, bedenker en bouwer van 
de Wylde Swan. WS van waardig en statig: de 
Wylde Swan. WS van woest en spiegelglad, zoals 
de zee was. WS van wind en storm. WS van wed-
strijd en snelheid, over de gewonnen mini 
Transatlantic Race. WS van winkelen en shoppen, 
favoriete bezigheden aan de wal.” Nog veel meer 
WS-combinaties volgden maar hij besloot met de, 
in zijn ogen, belangrijkste: ”Wij Samen: Je moet het 
met elkaar doen”.

Na de ceremonie gingen de trainees nog een keer 
met z’n allen aan boord en kregen ze de gelegen-
heid om afscheid van elkaar te nemen. Daarna 
moesten alle spullen van boord, gaf Ydwer nog een 
interview en was het tijd voor de terugreis naar 
Makkum. Binnenkort komt Ydwer zelf aan het 
woord . Op 30 april doet de Wylde Swan namelijk 
mee aan de Koningsvaart op het IJ en Ydwer mag 
dan mee als trainee. Hierover schrijft ze een verslag 
voor de Makkumer Belboei. Op 16 mei houdt de 
Wylde Swan een voorlichtingsbijeenkomst over 
haar educatieve jongerenprojecten. Een inschrijf-
formulier daarvoor kan aangevraagd worden bij 
info@wyldeswan.eu
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Excursie basisschoolkinderen Ark naar Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw

Makkum - In het kader van het schoolproject 
“Triedsjes nei it ferline” en het daarbij gekozen 
thema Visserij en Haven, stond er voor de kinderen 
van groep 4 op dinsdag 16 april een heuse excursie 
op het programma. Al zingend en druk pratend 
vertrokken de kinderen lopend naar Koninklijke 
De Vries Scheepsbouw aan de Strânwei bij de 
oude Makkumer haven. “Wat een groot gebouw”, 
riep menigeen bij aankomst. Maar ook het impo-
sante terrein en de prachtige foto’s met schepen 
aan de muur van de ontvangsthal lokten oh’s en 
ah’s uit. 

De kinderen en begeleiding werden ontvangen 
in de bedrijfskantine en kregen bij binnenkomst 
direct wat lekkers te drinken. Daarna werd een 
bedrijfsfilm gestart, waarop te zien was wat er 
zoal wordt gemaakt bij de scheepsbouwer die de 
voormalige werf van Amels in 2005 overnam. 
Directeur Sijbrand de Vries heette de kinderen 
daarna welkom en vertelde het een en ander over 
de werf, de werkzaamheden en de schepen die er 

worden gebouwd of opgeknapt. Tussendoor gaf 
hij de kinderen volop de gelegenheid om vragen 
te stellen. Nadat alle vragen waren beantwoord 
en open sollicitaties voor de verre toekomst bij 
De Vries waren ingediend, werden groepjes kin-
deren toebedeeld aan een medewerker van de 
werf. De rondleiding kon beginnen. Zo mochten 
de kinderen in de grote hal kijken en rondlopen 
en zagen ze een schip van ruim 70 meter liggen. 

Informatie werd volop gegeven: over het schilder-
werk, de beveiliging, het lassen van platen, hout-
bewerking, de interne opleiding, elektriciteits-
kabels en brandstofbuizen. Zelfs het helikopter-
platform werd niet overgeslagen. En plaspauze, 
schoenbeschermers die voor hoedje werden aan-
gezien en Snelle Jelle-koeken zorgden tussen-
door voor veel vermaak. Na afloop van de rond-
leiding kregen alle kinderen nog een prachtig 
gekleurde pet. Een groot applaus voor De Vries 
Scheepsbouw volgde als bedankje voor de leuke 
en leerzame middag. 

Skutsje wedstrijden 
Langweer

Na een lange winterslaap is het Makkumer skûtsjeNa een lange winterslaap is het Makkumer skûtsje 
“De Zes Gebroeders“ weer op en top klaar voor 
het nieuwe seizoen. Er is hard gewerkt door de 
bemanning en eigenaren om het skûtsje weer 
wedstrijd klaar te krijgen. Afgelopen winter is er 
een nieuwe mast gemaakt bij Boersma in 
Gorredijk. Ook is er een nieuw grootzeil in de 
maak dit zeil is eind april klaar. Dit alles wordt 
mogelijk gemaakt door sponsors en donateurs.

Zaterdag 13 april was de eerste wedstrijd op de 
Langweerder Wielen. Er wordt op zaterdag in 2 
klassen gevaren van elk 20 skûtsjes deze klassen 
ontstaan door loting. De besten van deze klassen 
starten zondagmiddag in de A klasse de anderen 
s morgens in de B klasse. Bij de eerste wedstrijd 
hadden de Makkumers een goede start en ronden 
als tweede de eerste boei en de achtervolging 
werd ingezet en in het volgende rak lagen de 
Makkumers eerste en dit bleven ze ook deze 
wedstrijd. Grote vreugde bij op het Makkumer 
skûtsje en ook bij de fans en een goede primeur 
voor de nieuwe mast. s Middags weer een goede 
start maar daarna raakte “De Zes gebroeders” 
het paed wat buster. Ze dachten de eerste boei 
stuurboord te ronden maar dit moest bakboord 
zijn. En toen konden ze geen kant meer op en 
moesten wachten tot alle 19 skûtsjes in hun 
klasse voorbij waren en konden toen achteraan 
sluiten. Nu kon de inhaalrace beginnen en de 
Makkumers zeilden of hun leven er van af hing 
en eindigden toch nog als 11 de. Al met al een 
goed resultaat zodat ze zondags in de A klasse 
aan de start mogen verschijnen. 

Het waaide stevig zondag 14 april en s morgens 
in de B klasse sloeg het skûtsje de KL uit Lemmer 
om, gelukkig werd iedereen gered, al liepen 
sommigen een nat pak op, wat wel weer een 
komisch gezicht was, want iedereen werd direct 
in een folie deken gewikkeld wat ook nodig was 
met de koude water temperatuur. Het Makkumer 
skûtsje startte s middags slecht in de A klasse en 
de bemanning had gekozen voor gereefd groot-
zeil en een kleine fok maar gedurende de wed-
strijd nam de wind af en maakten ze niet genoeg 
snelheid, ze eindigden als 12 de in de A poule. 
s Avonds een gezellige prijsuitreiking en het 
Makkumer skûtsje was toch nog 15 de geworden 
van de 40 skûtsjes.

De volgende wedstrijden voor het skûtsje zijn 
Lemmer Ahoy 9-10-11 mei bij Lemmer. Hopelijk 
verschijnt het skutsje dan met een nieuw groot-
zeil aan de start. Voor meer nieuws kunt u kijken 
op www. makkumerskutsje.nl op facebook onder 
makkumer skûtsje twitteraccount #6gebroeders 
en #6loeders.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto

Het is een prachtig eiland: de Makkumernoard-
waard voor de Friese IJsselmeerkust. Uitgestrekte 
rietvelden, schelpenbanken, schraalgrasland en 
wilgenbos zijn hier aanwezig. Op zaterdag 4 mei 
houdt It Fryske Gea een wandelexcursie door dit 
normaal niet vrij toegankelijke gebied. De wan-
deling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer 
twee uren. Laarzen en een verrekijker worden 
aangeraden. Opgave voor de excursie kan tot 

vrijdag 3 mei via het kantoor van It Fryske Gea, 
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl. 
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis 
op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,- 
en kinderen tot en met 12 jaar € 2,- per persoon. 
 
Vogelrijkdom 
Toen de Afsluitdijk werd afgesloten, veranderde 
de kust voor Makkum rigoureus. Het zoute water 
werd zoet, het getijdenverschil verviel en de water-
stand werd verlaagd, waardoor voor de kust 
zandbanken permanent droog kwamen te liggen. 
Geleidelijk konden de planten zich op de kale 
Noardwaard ontwikkelen. Tegenwoordig zijn 
hier zeldzame plantensoorten te vinden. Ook 
vogels hebben deze prachtige omgeving ontdekt. 
De laatste jaren zijn meer dan 220 verschillende 
vogelsoorten gesignaleerd, waaronder moeras-
vogels als roerdomp, snor, baardmannetje en 
grote karekiet, maar ook typische bosvogels als 
grote bonte specht en havik. Een wandeling op 
dit unieke eiland is zeker de moeite waard!

Een eilandbezoek vol met verrassingen
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Scheurrak 10 
te Makkum

TE KOOP

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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

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

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

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

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

Voetbalprogramma
Zaterdag 4 mei
Makkum 2 - SDS 2 12:30
SJO JVB A1 - Makkum A1 10:30
Makkum A2 - Heerenveense Boys A2 12:30
Annaparochie St. B1 - Makkum B1 14:30
Workum C1 - Makkum C1 9:00
SDS D3 - Makkum D2 11:15
Oosterlittens F1 - Makkum F1 9:00
SDS VR2 - Makkum VR1 10:00
Makkum MC1 - Drogeham MC1 10:30

Kantinedienst zaterdag 4 mei
Rik slootweg/jelle hiemstra  8.15-12.00
Jan nauta/angelique smink 12.00-15.00
Gerlof smit/angelique harteveld/ 15.00-18.30
huite genee 15.00-18.30

Verkocht onder voorbehoud!

PSV de Halsbânruters
Texel 26 en 27 april
Anna Goinga ging het water over met Whisper 
om hier uit te komen in de klasse Z1. Vrijdag 
won zij in de 1e proef de 3e prijs met 213 punten 
en in de 2e proef een winstpunt met 212 punten. 
Zaterdag reed zij nogmaals een winstpunt met 
208 punten. Anna kan er weer drie bijtellen.

Koudum 28 april
Vincent Beersma kwam met Pablo uit in de 
bixieklasse AA . In de 1e proef won hij de 2e 
prijs met 82 punten en in de 2e proef de 1e prijs 
ook met 82 punten.(zie Foto)

Arum 25 april
Ineke de Bruin kwam voor de eerste keer uit in 
de klasse M1 met Ciana United. In de 1e proef 
won zij de 1e prijs met 194 punten en in de 2e 
proef de 2e prijs met 193 punten. De eerste 2 
winstpunten kan Ineke weer bijtellen.
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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

GRATIS OP TE HALEN

VERLOREN

Zoekertje

Libelle 
Zomerweek 
´BRASIl´ 
in Almere

maandag 13 mei 
(i.p.v. dinsdag 14 mei!) 
en donderdag 16 mei 2013
(entree en vervoer)
Voor € 36,00 per persoon

De reis vindt plaats bij minimale 
deelname van 20 personen. 
Opstappen mogelijk in Makkum, 
Bolsward, Sneek, Workum, Koudum, 
It Finkeboskje, Balk en Lemmer.

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Parodieën op 
het Koninghuis

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

Code Oranje: 'De vorst keert terug'

z.g.a.n. Homas tafelbiljart 80 x 160 cm   met 2 
originele Biljartlampen € 100,- tel. 06-46388702

Hoogslaper, één persoons, Tromsö (Ikea), metaal-
kleurig, z.g.a.n., € 50,-, Fiets, BMX freestyle, 20 inch, 
kl. wit, € 50,-, Batavus byte zwart, MTB jongens-
fiets, 8-12 jr., € 25,-, Guitar Hero drumstel voor 
Xbox 360, incl. gitaar + microfoon, € 40,- 
Voetbalschoenen, Adidas F50, mt. 42, z.g.a.n., € 10,-, 
Voetbalschoenen, Nike, mt. 39/40, z.g.a.n., € 10,-, 
Leger-speelkleding, zak vol van alles wat, 6-12 jr., 
€ 25,-  Telnr. 0515-233141 (v.a. 18.00 uur) 

Garageverkoop op zaterdag 4 mei van 10 tot 14 
uur; herenkleding, (veel overhemden XL) en 
dameskleding div. maten; alles mag weg voor 1 
euro per stuk. It String 8, Makkum.

Kaatswant rechts volwassen € 50,- Broodbak-
machine, nieuw € 20,- Zonnehemel 10 lamps 
Philips zgan € 95,- Deurrolhor aluminium 105x205, 
nieuw in de verpakking € 35,-  Tel. 0515 - 232 272 

Campingbedje van Koelstra met extra dik los 
opvouwbaar matras. Zo goed als nieuw. Voor € 30,- 
af te halen. Tel. 06-22458906.

Ca. 10 ‘big bags’, inhoud ± 1000 kg elk, eenmaal 
gebruikt, euro 5,-/stuk. Tel. 06-588 434 02.

Prima Batavus damesfiets. 24 versn. verende zadelpen 
en voorvork e.d. Weinig gebruikt. € 125,-- tel. 
0649962492

Philips Grind & Brew Koffiezetmachine, Met inge-
bouwde koffiemolen, dus altijd hele verse koffie. 
Slechts 2x gebruikt. Inclusief fabrieksverpakking 
en gebruiksaanwijzing voor €65,= tel.: 06-83611133 
na 19.00 uur

een wit houten kinderbed met blauwe bloemetjes, 
160x75 cm, met matras en dekbed, alles in goede 
staat 60euro tel. 0515-231683

in Ferwoude, een netjes konijnenhok.
Tel 0515542600 of mail naar apb@ziggo.nl

Kinderspellen en kinderboeken. Voor kinderen tot 
ongeveer 10 jaar. tel.: 06-83611133  na 19.00 uur

na 40 jaar, gouden gladde trouwring zonder inscriptie 
bij het witte stek is een aandenken uit de familie. 
tel.0515-232038

TE KOOP

Gezien in Makkum

Veel belangstelling bij de jeugd rommelmarkt.

Kunstweekend in Pingjum op 10, 11 en 12 mei
Beeldhouwcursus voor kinderen groot succes.
Onder leiding van kunstenaar Jehannes Hibma 
zijn kinderen uit Pingjum vol enthousiasme 
begonnen met het hakken, schuren en schaven in 
steen. Twaalf kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 
jaar zijn begonnen aan een moeilijke opgave: 
Want wat moet je weghalen en wat moet je over-
houden om een brok steen om te vormen tot 
bijvoorbeeld een auto of bloem. De kinderen 
nemen deel aan een beeldhouwcursus in het 
dorpshuis in Pingjum. 

Tijdens de tweede cursusdag werden de contouren 
van de auto’s, tractoren, bloemen, cavia’s en 
paarden langzaam zichtbaar. Het doorzettings-
vermogen van de kinderen wordt beloond. 

Gelukkig maar want er is een zekere tijdsdruk: 
Nog twee middagen en dan moet het werk af 
zijn. Daarna worden de beelden gepolijst en zijn 
ze klaar om getoond te worden. U kunt het werk 
zelf bekijken tijdens het kunstweekend in 
Pingjum op 10, 11 en 12 mei. Daar worden de 
beelden van de kinderen tentoongesteld te mid-
den van het werk van kunstenaars uit de regio. 
Tijdens het kunstweekend staat het hele dorp in 
het teken van de kunst en vinden er vele activi-
teiten plaats. De kunstwerken van deze jonge 
beeldhouwers zijn te zien in het Dorpshuis van 
Pingjum. Meer informatie over openingstijden en 
andere activiteiten is te vinden op de website van 
Kunst Achter Dijken: www.kunstachterdijken.nl.


