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Skippers nu ook Eetcafé   Door Judith van Lavieren

Makkum - Al twaalf jaar zit Remko de Witte 
met Skippers in de Waagsteeg. Naast Dans-
café wordt Skippers vanaf 1 mei ook een 
Eetcafé. Jetske Miedema gaat de bediening 
verzorgen en Koert Oostenveld is aan-
getrokken als chef-kok. Van woensdag tot en 
met zaterdag is de keuken geopend van 
16.00 tot 21.30 uur. ’s Avonds blijft Skippers 
de gezellige kroeg die hij altijd al was, met 
Remko achter de bar.

Door een Eetcafé te beginnen in Skippers ver-
ruimen de openingstijden en kunnen Remko 
en Jetske hun bedrijf nog beter benutten. Na 
de middelbare Hotelschool werkte Jetske al 
enkele jaren in een restaurant. Na de komst 
van de kinderen volgde even een time-out, 
maar nu heeft ze er erg veel zin in om met 
het Eetcafé te starten. Ook Koert heeft er, na 
deze winter bijzonder druk werkzaam te zijn 
geweest in het Sauerland, zin in om weer in 

Makkum als chef-kok aan de slag te gaan. 
Men kan kiezen uit diverse voor- hoofd- en 
nagerechten, waarbij rekening kan worden 
met speciale wensen en diëten. Ook de 
vegetariër kan terecht bij Skippers en er is 
een speciale kinderkaart. Op aanvraag kan 
er ook catering verzorgd worden.

“Met Eetcafé Skippers proberen we net 
weer wat anders te bieden dan de rest van 
de restaurants in Makkum”, vertelt Jetske 
Miedema. ”En we vinden het belangrijk dat 
het betaalbaar is. Naast de vaste kaart zijn 
er wekelijks leuke aanbiedingen. We hebben 
10 tafels die plaats bieden aan 30 personen. 
Vanaf 16.00 uur kunnen mensen hier terecht 
om lekker te eten en vanaf 21.30 uur tot 
02.00 uur is het hier net als voorheen 
Danscafé Skippers”. Vanaf de bouwvak zal 
Skippers 7 dagen in de week open zijn.

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06-51826227

Kennismaking menu
Asperge salade

*
Varkenshammetjes

gepekeld en langzaam gegaard 
met knoflookmosterdjus

*
Tiramisu € 17,50

van links naar rechts: chef-kok Koert Oostenveld, Jetske Miedema en Remko de Witte

Onze Greetje heeft afgelopen vrijdag een 
Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen. 
Deze feestelijke gebeurtenis vond plaats in de 
Martinikerk te Sneek. Greetje is gedecoreerd 
vanwege haar jarenlange inzet voor o.a. de 
Kaatsvereniging Makkum. 

A.s. donderdag 1 mei is er voor iedereen 
gelegenheid om Greetje te feliciteren in de 

kaatskantine van de KV Makkum op “Keatslân 
De Seize”. Vanaf 19.00 uur is de kantine open 
en toasten we samen met de decorandus op 
deze mooie en welverdiende onderscheiding. 
Deze feestelijke avond wordt mede gespon-
sord door Hennie fan Richt.

Gefeliciteerd namens het bestuur en de 
leden van Kaatsvereniging Makkum ! 

GREETJE TWIJNSTRA KO!!!

K
O
in



pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 30 april 2014

Familieberichten Agenda
Donderdag 1 mei:
Makkum – Avondrust, Meer Bewegen 
Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 2 mei: 
Makkum – Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 3 mei:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah 
en Flevosanghers  vanaf  9.00 uur

Makkum – Holle Poarte, Bingo in Piramide
aanvang: 20.00 uur

Zondag 4 mei:
Kornwerderzand – Dodenherdenking    
monument Kazemattenmuseum  
aanvang: 18.00 uur

Makkum – Dodenherdenking kranslegging    
monument 19.00 uur, daarna op begraafplaats 
om 20.00 uur 2 min. stilte

Dinsdag 6 mei:
Makkum – Avondrust, Shuffelen 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum – Avondrust, Klaverjassen en  
spelmiddag, aanvang: 14.00 uur  
in het restaurant

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 Dokters-
wacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.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: 
DentWork Tandartsen, praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. 
tel. 0515-231718

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

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Info

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

Redactieleden:
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: redactie@makkumerbelboei.nl

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

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

Enige kennisgeving

Rustig is van ons heengegaan onze lieve, 
belangstellende oma en overgrootmoeder

Jacoba van Malsen-Busman

* 7 augustus 1918               20 april 2014

Weduwe van Tjerk van Malsen
 17 juni 1977

 
Lieve moeder van Leendert van Malsen

 20 september 1995

 Joure: Sandra en Pieter
  Kevin
  Joyce

 Makkum: Theo en Monique
  Sharon en Rienk
  Glenn
  Levi
  Viggo
  Javier

De begrafenis heeft inmiddels in besloten 
kring plaatsgevonden te Makkum.

Correspondentieadres: familie van Malsen
 de Stelle 71
 8501 MS Joure

Onze dank gaat uit naar het personeel van 
zorgcentrum "Avondrust", voor de liefdevolle 
verzorging.

Ik ben gelukkig weer thuis!
Daarom wil ik iedereen bedanken voor alle 
aandacht, welke ik in en na mijn ziekenhuis 
periode heb mogen ontvangen. Ik moet nu 
proberen in alle rust aan te sterken, zodat 
ik straks weer naar buiten kan. 
Het ga U allen goed en hopelijk, ̈ Oant Sjen¨!   
                          
A. van der Meer - Keulen
Achterdijkje 13, 8754 EP Makkum

Blij en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze dochter

Femke Hannah
Ze is geboren op 15 april 2014

om 7:13 uur
is 54 cm lang

en weegt 3870 gram

Ype Reinsma en Klarie Kroontje
Oosterlaan 8

8746 ND Schraard
06-34317658 / 0517-531999

Wil je Femke zien,
bel dan even anders slaapt ze misschien.

Nij libben yn ús earms,
sa tear en o sa unyk.
Op 'e nij ferwûndere.
wat fiele wy ús ryk.

It libben is moai,
mar ek kwetsber sûnt it begjin.

Wy sille der foar dy wêze,
wolkom yn ús gesin.

 
Grutsk en bliid binne wy mei 

de berte fan ús dochter en suske
 

 Amarins Fardau
Berne op snein 27 april 2014 

om 10.52 oere. 
Sy weaget 3990 gram en is 50 sm lang.

 
Thomas, Marije en Thijs Groeneveld

Bleekstraat 4, 8754 CL Makkum

Tankber en bliid binne wy
My ús famke en suske

Tessa
18 april 2014

3270 gram / 51 cm

Frans Kerpel & Marieke Witteveen
Femke

Aakweg 17, 8754 AL Makkum
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Makkum - Op 25 april reikte burgemeester 
Apotheker tijdens de Lintjesregen van de 
gemeente Súdwest-Fryslân in de Martinikerk 
in Sneek een Koninklijke onderscheiding uit 
aan 25 personen. Ook twee Makkumer dames 
kregen een lintje opgespeld.

Mevrouw Greetje Twijnstra-van der Weerd
Mevrouw Greetje Twijnstra werd bij Koninklijk 
besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Greetje Twijnstra is al 17 jaar vrijwillig-
ster bij de Kaatsvereniging in Makkum. Ze is 
verantwoordelijk voor het volledige kantine-
beheer. Voor de Kaatsvereniging zit ze boven-
dien nog in de Merkecommissie, damescom-
missie-wedstrijdsecretariaat en de commissie 
lief en leed. In het verleden was ze 15 jaar 
actief als vrijwilligster bij peuterspeelzaal 
Krobbeguod in Makkum en ze is daarnaast al 
12 jaar medeorganisator van de Krystwilledei 
in Makkum. Tevens is ze collectant voor Prinses 
Beatrix Spierfonds, Longfonds, de Alzheimer 
Stichting en Jantje Beton.

De afgelopen weken werd op allerlei manieren 
geprobeerd om Greetje op 25 april niets-
vermoedend naar de Martinikerk in Sneek te 
laten afreizen. Dat bleek een hele toer, om niet 
te zeggen een onmogelijke opgave…... Haar 
werkgever van Merenpost nodigde haar uit om 
ter gelegenheid van het verschijnen van een 
nieuwe postzegel naar de Martinikerk te komen 
om daar samen met collega’s op de foto te 
gaan. Maar Greetje sloeg de uitnodiging af: 
vrijdag moest ze post bezorgen. De kaatsver-
eniging kwam met een zogenaamde uitnodiging 
voor een bijeenkomst. Wederom meldde 
Greetje dat ze niet kon omdat ze post moest 
lopen. Ook nadat Merenpost vorige week belde 
dat men haar graag op de foto wilde hebben 
en wel een vervanger voor haar kon regelen 
bleef ze bij haar standpunt: “Nee, ik loop de 
post, dan is dat maar klaar”

Voor dochter Grietje zat er donderdag 24 april 
aan het eind van de dag dus niets anders op 
dan mem te bellen met de mededeling dat ze 
morgen geen post zou ontvangen om rond te 
brengen en de tijd door te geven dat ze klaar 
moest zitten, vergezeld van het verzoek verder 
alstublieft geen vragen te stellen. “Toen wist ik 
genoeg”, zegt Greetje,”want ik wist natuurlijk 
dat het 25 april de dag van de lintjesregen 
was”. Het verzoek van Merenpost en de toch 

wat vreemde uitnodigingen vanuit de Kaats-
vereniging vielen op zijn plaats. De bijeenkomst 
in de Martinikerk in Sneek was bijzonder om 
mee te maken. Na afloop vertrok Greetje 
Twijnstra met een klein gezelschap naar het 
strand om bij Theo Adema te gaan eten. 
Aanstaande donderdag volgt nog een feestje 
op het Kaatsland. 

Mevrouw Corrie Koornstra-Oldekamp
In tegenstelling tot Greetje Twijnstra ging Corrie 
Koornstra vrijdagochtend nietsvermoedend 
naar Sneek. Ze werd daar om 9 uur verwacht 
bij Klaas Groeneveld op het politiebureau. 
Koornstra en Groeneveld zitten gezamenlijk in 
een commissie die zich bezighoudt met een 
oorlogsmonument in Tjerkwerd. Deze commis-
sie had op woensdagavond 23 april op haar 
vergadering met voorbedachte rade een nep 
agendapunt. Een mevrouw die een voor-
|lichting zou verzorgen.”Toevallig” belde deze 
mevrouw vlak voor de vergadering af, maar 
“gelukkig” kon ze vrijdagochtend wel even in 
Sneek komen…. Na een gezellig halfuurtje op 
het politiebureau werd Klaas Groeneveld door 
de mevrouw gebeld dat zij bij de Martinikerk 
op hen stond te wachten. Toen Corrie de kerk 
binnenstapte vond ze het wel vol, maar ze 
vroeg eerst nog aan Klaas of hij de mevrouw 
al gezien had….. Pas toen ze haar familie en 
bekenden uit Makkum zag viel daar eindelijk 
het kwartje.

Mevrouw Corrie Koornstra-Oldekamp is bij 
Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Zij was 8 jaar penning-
meester en 4 jaar voorzitter van buurtvereniging 
Terra Nova in Makkum. Secretaresse bij de 
Vereniging voor Plaatselijk Belang Makkum 
was ze 4 jaar en bestuurslid van jeugdsoos 
Swinx in Makkum maar liefst 12 jaar. De 
Koninginnevereniging Makkum kon 16 jaar lang 
op haar rekenen. Ze was daar secretaresse. 
En alweer 20 jaar is ze lid van het comité Doden-
herdenking Makkum. Tenslotte verzorgde ze 
voor het weekblad dat nu voor u ligt, de 
Makkumer Belboei, 30 jaar lang als vrijwillig-
ster de financiële administratie.

Theo Adema mocht ook deze ontvangster van 
een Koninklijke onderscheiding verwelkomen. 
’s Middags kwamen familie en vrienden van 
Corrie naar het Makkumer strand voor een 
gezellige bijeenkomst in een zonnig Sopkafee.

Koninklijke Onderscheidingen in Makkum Door Judith van Lavieren

Mevrouw Greetje Twijnstra-van der Weerd Mevrouw Corrie Koornstra-Oldekamp
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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                  

Op 7 december jongstleden vertrokken wij 
‘s morgens vroeg om 5 uur met de bus vanaf 
het parkeerterrein van het voormalige Twente 
Stadion in Enschede. Een dag ervoor was ik 
al afgereisd, en overnachtte bij vrienden in 
Hengelo. Met 30 fans van de “Countryzanger 
Ben Steneker” en zijn dochter Carmen om 
naar St. Anton in Tirol af te reizen voor de titel, 
Goldener Countrystar waarvoor zij genomineerd 
waren met nog 4 andere Countrygroepen die 
streden om genoemde titel. De deelnemende 
countrygroepen waren gekozen via stemmen 
op facebook. Georganiseerd door George 
Danter woensdag tv. Ben Steneker is met 
zijn 78 jaar één van de oudste Countryzangers 
die ons land telt. Dochter Carmen heeft het 
talent niet van een vreemde, en met haar 
vader samen maken zij prachtige “Country-
muziek” Carmen heeft ook een hele mooie 
Countrystem. 

Het was wel even 11 uren in de bus, met 
4 maal een sanitaire stop, en tijd om een 
bakje koffie te drinken. We hadden een leuke 
sfeer in de bus, en genoten onderweg toen 
we Oostenrijk naderden van de bergen, en 
de dorpjes die tegen de bergen aanliggen. 
Iedereen deelde wat hij of zij bij zich had. 
Zelf had ik de “Steneker” worstfabrikant in 
Drachten gevraagd om ons te sponseren met 
wat worstjes (zonder vel) voor onderweg in de 
bus. Die werden keurig bij mij thuis hier afge-
leverd. De worstfabrikanten zijn namelijk familie 
van Ben Steneker. Ben werd geboren in Drachten, 
en verhuisde op jonge leeftijd naar Twente. 
Hij spreekt nog vloeiend Fries, en heeft een 
mooie song in het Fries “Hert fan Fryslân. Ook 
heeft hij wel bij FC Heerenveen het Friese 
volkslied gezongen in het stadion. 

's Middags om 4 uur kwamen wij aan bij ons 
hotel in Feldkirch, dat nog net even in 
Duitsland ligt, want in Oostenrijk zijn de hotels 
duur om die tijd van het jaar, en om het toch 
betaalbaar te houden voor de fans, werd daar 
voor gekozen. Toen we weer een beetje uitge-
rust waren reden we om 7 uur ‘s avonds naar 
St. Anton, net over de grens. In Oostenrijk 

doen ze ook veel in die grote “Stadshallen”. 
Een hal vol met Countryfans, Linedansers en 
de kleding was aangepast aan de avond. Er 
was een buffet aan beide kanten van de hal, 
en er was geen nee te koop wat eten betreft. 
Zat bij de prijs van het entreekaartje in dat wij 
al hadden. Toen ging het los. Ben en Carmen 
waren als 4e aan de beurt. Hun voorgangers 
waren ook steengoed, dus het was erg span-
nend. Toen alle 5 groepen geweest waren 
moest de winnaar bekend gemaakt worden, 
en wij stonden vlak voor het podium om onze 
Ben en Carmen aan te moedigen. Compleet 
met de Nederlandse vlag. Die George Danter 
wist het heel spannend te houden, en nadat er 
3 groepen geweest waren, bleven er dus nog 
2 over waren waaronder Ben en Carmen, toen 
was de spanning helemaal te snijden. En toen 
zei George Danter. Die winner von der Goldener 
Country Star sind. Ben Steneker und Seine 
tochter Carmen. Zij hadden de meeste stem-
men behaald via “facebook met het nummer 
Mariachi”. Grote blijdschap bij ons fans 
natuurlijk, want daarvoor waren we eigenlijk 
ook meegegaan, om hen te zien winnen. 

We moesten de volgende morgen alweer om 
half tien in de bus. Op de terugweg hadden 
we de bus versierd, en de reis leek nu wel 
korter dan de vorige dag. Maar het was de 
moeite waard geweest. Een paar weken daar-
na werden Ben en Carmen uitgenodigd bij het 
programma Omroep Max, en ze mochten de 
fans meenemen. Zodoende was ik ook bij de 
studio opnamen. Het wordt uitgezonden op 
Omroep Max op 6 mei aanstaande op 17.30 uur. 
Het wordt een bijzondere uitzending, waarover 
ik verder niks mag zeggen. Er zijn ook opnames 
gemaakt van ons als publiek, en het was leuk 
om erbij te zijn. De sfeer was geweldig, want 
de andere “fans van de busreis” waren er 
natuurlijk ook bij. Wie meer wil horen van Ben 
en Carmen kan ze vinden op You Tube, en ook 
de bekendmaking van der Goldener Stern in 
St. Anton staat ook op You Tube.  

Gre Caarels

Heen en terug naar Oostenrijk voor de Gouden Countryaward

Je bent 16 en zit al meer dan 5 weken op de 
oceaan. Wat is er lekkerder dan een patatje 
als je voet op vaste wal zet? Daar heeft patat-
bakker Ynze Bleeker uit Bolsward voor gezorgd. 
Vandaag, zondag 27 april, stond hij met zijn 
kar bij de sluizen van IJmuiden toen de schoener 
Wylde Swan aankwam van zee. De 20 leer-
lingen aan boord werden uitbundig begroet 
door een grote groep familie en vrienden én 
met een patatje van Ynze!

De leerlingen deden afgelopen tijd hun regu-
liere schoolwerk tijdens een oceaan-oversteek 
vanaf St. Maarten naar NL. Met een tussenstop 
op de Azoren zijn ze non-stop aan het varen 
geweest.! De grootste tweemaster schoener 
ter wereld, de Wylde Swan maakte afgelopen 
winter diverse educatieve reizen in de Carib-
bean. Komende zomer gaat zij de eer verdedi-

gen in de Tall Ships Race die in juli start in 
Harlingen. In 2011 was de Wylde Swan over-
all winnaar van deze wedstrijd tegen de groot-
ste zeilschepen ter wereld! 

Voordat het echter zover is, kunnen middel-
bare scholieren in mei korte gastcolleges 
volgen aan boord van de Wylde Swan. Zit je in 
de derde of vierde klas Havo / VWO, meld je dan 
aan voor de leukste klas van Nederland. Ga 
naar www.masterklas-wyldeswan.eu en krijg les 
van bekende wetenschappers. Bijvoorbeeld 
van Lieven Scheire (bekend van Proefkonijnen) 
en Diederik Jekel! 

Mis dit niet, kom kijken en luisteren op de 
Wylde Swan bij Het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam. Op 20, 22 en 23 mei. Wij nodigen 
je van harte uit!!!

Patat uit Bolsward voor jonge oceaanvaarders!
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Makkum - Vrijdag 25 april begonnen de fees-
telijkheden georganiseerd door de Koninginne-
vereniging met de Playbackshow. In tegen-
stelling tot voorgaande jaren was er slechts een 
bescheiden aantal kandidaten. De kinderen 
die wel naar het MFC kwamen hadden het wel 
erg gezellig met onder andere een stoelen-
dans, zo vertrouwden ze onze fotograaf toe.

Zou het zo zijn dat er in deze generatie jeugd 
meer ondernemersbloed dan artiestenbloed zit? 
Je zou het haast denken want de kinder-
rommelmarkt op Koningsdag was groter dan 
ooit. Zowel binnen als buiten het MFC werd 
enthousiast gehandeld. Ook bij de spelletjes 
op het plein van de OBS hadden de kinderen 
veel plezier. 

Om negen uur begon muziekvereniging 
Hallelujah aan de rondgang. De route was 
enigszins aangepast zodat ze langs de woningen 

van de onderscheiden Makkumers Corrie 
Koornstra en Greetje Twijnstra liep. Met nieuw 
ingestudeerde marsen en een recent gehou-
den looptraining hadden de leden van muziek-
vereniging zich de afgelopen weken zo goed 
mogelijk voorbereid. 

Om 10 uur klonk op de haven het Wilhelmus 
en daarna de kanonschoten verzorgd door de 
familie Lutgendorff. In het centrum van 
Makkum kon het straatkaatsen beginnen. Een 
topper qua bezoekers-aantal was de bingo. 
Maar liefst 250 mensen kwamen naar het MFC 
om te proberen om een van de mooie prijzen 
in de wacht te slepen.

De Rabobank was op Koningsdag de hoofd-
sponsor van de Wilde Kaatspartij in het centrum 
van Makkum. Daarnaast werden dinerbonnen 
aangeboden door Café/restaurant De Zwaan 
en Gasterij Hennie v. Richt. 

Uitslagen Wilde Kaatspartij Makkum
Dames
3e prijs: Andrea de Jong
 Sandra Wagenaar
 Lena Wijbenga
2e prijs: Elske Valkena
 Hermien de Witte
 Fonny Smink
1e prijs: Romine Jansen
 Wiepkje Fennema
 Kim Dijkstra

Heren verliezers
3e prijs: Gerlof Smit
 Jesse Rinia
 Jouke Vlasbloem
2e prijs: Klaas Pier Folkertsma
 Hyltje Bosma
 Klaas Bosma
1e prijs: Edwin Keizer
 Teun vd Molen
 Steven Nesse

Heren winnaars
3e prijs: Jelle Scharringa
 Menno Zeilstra
 Siebe Greidanus
2e prijs: Siepie Attema
 Emiel Wijma
 Yde Klaas Dijkstra
1e prijs: Johannes Talhout
 Matthew Geurtin
 Fedde Talhout

Zondagochtend voor het eerst een oecumeni-
sche dienst onder leiding van Lieuwe Durksz. 
De dienst had rechtvaardigheid als thema. Er 
werd veel gezongen onder begeleiding van 
harmonie-orkest Hallelujah. Na afloop was het 
gezellig koffiedrinken en “rûgelden” de eerste 
Fjoer Rin lopers de kleine zaal in om zich in te 
schrijven. Voor de lopers van de FjoerRin, 
maar ook voor iedereen die zin had dit week-
end feestelijk af te sluiten speelde Jelle B 
zondagmiddag in het MFC.

De eerste keer Koningsdag in Makkum  Door Judith van Lavieren
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

Voor al uw bloemwerk

| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Makkum – Op zondag 4 mei worden de 
gevallenen herdacht van de Tweede Wereld-
oorlog, en van oorlogssituaties en internatio-
nale vredesoperaties van nadien. Vanaf 19.00 uur 
formeert de stoet zich op de Ds. L. Touwenlaan 
bij de Sint Martinusschool. Er worden kransen 
en bloemen gelegd bij het monument aan de 
Buren en bij de graven van het verzet en van 
de RAF op het kerkhof. Op het hof wordt een 
korte toespraak gehouden. 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. 

Op het kerkhof zal een toespraak worden 
gehouden door dhr. W Sinnema, Wethouder 
van de gemeente Súdwest-Fryslân. In de 
plechtigheid zal ook het thema naar voren 
komen dat het landelijke 4 en 5 mei comité 
heeft vastgesteld: “Wederkerigheid”.  Wederkerig-
heid in vrijheid gaat over elkaar de ruimte geven 
en die zelf ook krijgen. Op alle niveaus: tussen 
mensen, groepen mensen en soevereine 
staten. Europese landen maken deel uit van 
een gezamenlijke unie waarin deelnemers 
elkaar versterken door de zwakte van de 
ander te compenseren. Vrijheid manifesteert 
zich in de verhouding tot de ander. Zo is vrij 
zijn niet alleen een wettelijke toestand maar 
een product van mensen: de rechtsstaat is het 
kader, de invulling geven wij zelf.

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 Danny Hoogeveen, 

leerling van Bassischool de Ark, het winnende 
gedicht van de landelijke wedstrijd “Dichter bij 
mei” voordragen getiteld: “De stille getuige”. 
De leden van de scoutinggroep Burdine zullen 
de graven markeren met brandende fakkels. 

In het Comité werken vrijwilligers van verenig-
ingen 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 basis-
scholen. 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 
rekeningnummer: NL62ABNA0215618513, 
ten name van ‘Monumentencommissie Makkum’. 

U kunt altijd terecht op de Facebookpagina 
van het comité. Hier leest u bijvoorbeeld meer 
over de herdenkingen van 7 april en 18 april: 
Makkumer bevrijdingsdag. Ga naar:  http://
www.facebook.com/herdenkingmakkum.

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

Dodenherdenking in Makkum
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Makkum - Op een mooie zomerse avond voor-
afgaand aan de eerste Koningsdag komen de 
drie kanonniers van Makkum bij elkaar voor 
het laden van de kanonnen. Vier kanonnen 
zijn er om te laden met een volstrekt geheim 
mengsel van kruit en krantensnippers. Het is 
het geheim van de smid, het geheim van de 
familie Lutgendorff, waartoe alle drie de 
kanonniers behoren. Twee kanonnen zouden 
al vanaf de geboorte van koningin Wilhelmina 
in het jaar 1880 in gebruik zijn. Over het jaartal 
dat de kanonnen voor het eerst gebruikt 
werden is discussie: het zou ook 1888 of 1890 
kunnen zijn. De discussie is altijd goed voor 
een gezellige avond met een hapje en een 
drankje, maar tot op heden is er nog geen 
historische begindatum vastgesteld.

De andere kanonnen zijn jonger. Ambachtelijke 
arbeid uit de familie Lutgendorff met de nodige 
restauraties die in de loop van de jaren nodig 
zijn gebleken. In het hok aan de zeedijk, waar 
de voorbereidingen plaatsvinden, liggen nog 
restanten van uit elkaar gescheurde kanon-

onderdelen als bewijs dat het er wel eens wat 
explosiever aan toeging dan de bedoeling 
was. Zo vertellen de kanonniers dat ze in een 
bepaald jaar twee soorten kruit hadden, de 
ene soort dubbel zo sterk als de andere. Van 
de minder sterke soort moesten ze twee keer 
zoveel gebruiken om tot een goede verhouding 
te komen. Bij het afsteken bleek dat ze de 
meest sterke soort verdubbeld hadden…..

De jongste kanonnier is belast met het aan-
stampen van de lading. Dit volstrekt geheime 
proces van mengen, vullen, scheuren, stampen 
en meten aangevuld met sterke verhalen en 
de klanken uit een oude radio mag bij hoge 
uitzondering door uw verslaggever bijgewoond 
worden. Na een halfuurtje staan er vier geladen 
kanonnen klaar om morgen de eerste Konings-
dag een daverende start te geven. Daar staan 
ze te wachten tot ze morgen half tien weer 
worden opgehaald door de drie kanonniers van 
Makkum. Om tien uur morgenochtend gaan 
ze knallen.

De drie kanonniers van Makkum  Door Judith van Lavieren

De redactie is getipt over een verdacht object 
wat vreemde mensen aantrekt nabij het WOII 
monument aan de Buren te Makkum. Al een 
tijdje worden door de ondernemers Idzinga 
Hengelsport en Bloembinderij bij Elma onbe-
kende lieden ontwaard duidelijk op zoek naar 
iets. Nu zijn ondernemers in principe erg blij 
met vreemden en zekers als deze mensen 
een koopje plegen in de winkels. Omdat de 
zoekende vooral aan de overzijde van de weg 
rondhangen en zo nu en dan een apparaat 
raadplegen ging Ids Idzinga op onderzoek. 
Direct naast het monument ter nagedachtenis 
van de omgekomen Makkumers uit van de 
Duitse razzia in april 1945 vond Ids een koker 
verstopt onder een steen. Deze koker is waar 
wildvreemde mensen gericht naar zoeken en 
na de vondst euforisch de koker op de foto 
zetten. Wat zou daar inzitten? Is het een 
geheime code die naar een niet eerder ontrafeld 
oorlogsgeheim leidt? Is het een uitlevering 
van vraag en aanbod in het illegale circuit? 
Zijn het de fotorolletjes uit Srebrenica? 
Niets van dat alles, het is een zogenaamde 

Geocache. Een spel wat wereldwijd uitgeoefend 
wordt. Bij Geochaching (zoeken naar een GPS 
signaal) dient de deelnemer uitgerust te zijn 
met een GPS apparaat. Iemand verstopt op 
een bijzondere plaats, meestal in de natuur, 
een waterdichte doos / koker met daarin een 
logboek, en verder evt. een aantal leuke voor-
werpen (om te ruilen) en soms ook een weg-
werpcamera. Met een hand-GPS bepaalt de 
deelnemer de precieze coördinaten van de 
schuilplaats, die hij vervolgens publiceert op 
de Geocache-website www.geocaching.com. 
Anderen lezen die coördinaten en kunnen op 
zoek gaan naar de cache ('schat'). Vervolgens 
loggen ze hun bezoek op de speciale cache-
pagina om hun bezoek kenbaar te maken. 
Dus geen verdachte en niet tolereerbare han-
delingen maar een spel. Ontmoet u enkele 
deelnemers, biedt hem dan een rondleiding 
aan door ons mooie dorp en wijs hen op de 
vele voordelen die een langer verblijf hen 
kan bieden. Het vinden van Makkum met 
of zonder GPS apparaat is natuurlijk in 
ieders belang!

Vreemd object Buren Makkum  door Jetze Genee

Body Balance Anneloes 
11 mei Moederdag
Makkum - Shiatsu en/of massagetherapie is 
geschikt voor iedereen. Nu Moederdag voor 
de deur staat wil ik graag wat extra aandacht 
geven aan vrouwen die graag zwanger willen 
worden, zwanger zijn of pas zijn bevallen. 
Voetreflexzone therapie kan een positieve bij-
drage leveren. Door eventuele blokkades vrij 
te maken en het lichaam tot rust te brengen 
wordt de mogelijkheid tot een zwangerschap 
vergroot. 

Zwanger zijn is bijzonder, in uw buik groeit 
een uniek en wonderlijk leventje. Mede door 
het toenemende gewicht van uzelf, de baby & 
allerlei hormonale veranderingen wordt er veel 
van uw lichaam en spieren gevraagd. Het kan 
gebeuren dat u minder goed slaapt en minder 
energie hebt. Uw lichaam & geest kunnen 
zeker wat extra aandacht gebruiken. Vanaf de 
12e week van de zwangerschap kunt u terecht 
voor een shiatsu of massage behandeling. 
Als therapeut werk ik aan de klacht(en) en 
zeker ook aan ontspanning. Bij klachten kunt 
u bijvoorbeeld denken aan; rugklachten, ver-
moeidheid, kramp in uw benen (kuiten), pijn-
lijke buikspieren (banden), stijve nek, vocht 
vasthouden, ischias en obstipatie. 
Tijdens een behandeling ligt u voornamelijk 
op uw rug en/of op uw zij. In het begin van de 
zwangerschap kan een buikligging, door de 
ligging op de body Cushion, nog mogelijk 
zijn. Als er geen complicaties ontstaan kan 
een shiatsu behandeling gegeven worden tot 
het laatste moment van de zwangerschap. U 
dient u klachten vooraf altijd eerst met een 
verloskundige of gynaecoloog te bespreken. 
Als u bevallen bent kan uw lichaam wel wat 
extra aandacht en energie gebruiken om weer 
volledig, hormonaal, in balans te komen.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend con-
tact op voor meer informatie.
Moederdag tip: Verras uwzelf, uw (aanstaande-) 
moeder (vrouw) met een Cadeaubon.
Kijk ook op: www.bodybalanceanneloes.nl of 
op Facebook: Body Balance Anneloes

Nest agressieve zwaan 
verwijderd
Makkum – De politie heeft dinsdag aan de 
Carl Fellingerweg een zwanennest verwijderd. 
Dat gebeurde in samenwerking met medewer-
kers van de gemeente Sudwest Fryslân. Het 
nest, dat bewoond werd door een agressieve 
zwaan, stond volgens de politie te dichtbij de 
doorgaande weg.
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Bolsward - Tijdens de jeugdkerkdienst op 
donderdag in Parrega hield de Parregaaster 
jeugd een geslaagde inzameling voor de 
Voedselbank Bolsward. Behalve dat veel 
producten werden opgehaald en ingeleverd, 
werd ook gecollecteerd voor de Voedselbank 
Bolsward. Op vrijdag brachten Maaike Graafsma, 
Jelle Frank Plantinga, Jacob Poelstra, Doede 
Graafsma en hun leidster Louise Riemersma 
de goederen naar het depot van de Voedsel-

bank in Bolsward en werd een cheque van 
300 euro overhandigd aan vrijwilliger Lolke 
Dijkstra. 

De Voedselbank Bolsward is sinds 1 januari 2014 
een zelfstandige stichting en is werkzaam in 
de gemeente Littenseradiel en de vroegere 
gemeenten Bolsward en Wûnseradiel. Op dit 
moment maken meer dan 50 gezinnen gebruik 
van de Voedselbank. 

Jeugd Parrega in actie voor Voedselbank Bolsward

Lolke Dijkstra met de Parregaaster jeugd en hun leidster.

eigen fotoeigen foto

Briefje van mijn fietsje 
aan een onbekende
 
Makkum - Laatste donderdagavond was ik 
nog even bij mijn werk aan de Turfmarkt. Mijn 
fietsje liet ik in goed vertrouwen even staan. 
Toen ik terug wou was mijn fietsje weg. Ik ver-
moed dat iemand die zich zorgen maakte mijn 
fietsje had geleend om er beter op te passen 
dan de onvoorzichtige eigenaar! Maar nadat 
er beter voor gezorgd is zou ik mijn vouw-
fietsje graag weer terug hebben. Nu het lopen 
langzamerhand minder wordt is het mijn enige 
middel geworden om het dorp in te kunnen. 
Achter in de auto gaat hij wel eens mee en 
dient hij mij in de stad. 
De zorgzame lener hoeft zich niet bekend te 
maken, maar kan het fietsje rustig op de stoep 
van Pruikmakershoek 12 neerzetten of aan de 
achterkant tegen of binnen het hek. Maar hij/
zij mag ook aanbellen en een goede beloning 
in ontvangst te nemen. We zien wel.

Pieter Tichelaar 1928

Ingezonden

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Kalkman

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

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum – R.K. Parochie, 19.00 uur
DGZ collega

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Ds. K.M. Gerritsen

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. L.H. Westra

Witmarsum – Koepelkerk, 19.00 uur
Voorganger: Zr. F Visser – van Enkhuizen

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G Rol

De Makkumer Quiznight
Wegens groot succes, ook dit jaar weer op het 
programma! Voor de 4e keer organiseert het 
Nut Makkum samen met Sociëteit Eendragt 
een quiz-avond, de Mr. Bright Quiznight. Door 
teams van 5 personen wordt er gestreden om 
de eeuwige roem en fraaie prijzen. Er kunnen 
maximaal 20 teams mee doen, dus stel snel 
een team samen en geef u op! Het is een 
algemene kennisquiz, met 60 vragen, een 
geluidsronde en een fotoronde. In 8 ronden 
kunt u al uw algemene kennis als team kwijt in 
de beantwoording van de zeer uiteenlopende 
vragen. Opgeven ALLEEN via website van het 
Nut Makkum. Woensdag 21 mei, Aanvang 20:00 
uur, In de Prins in Makkum, Zaal open 19:30 uur. 

Het was, zoals bijna elk jaar, prachtig weer 
tijdens Koningsdag op 26 april. Onder het genot 
van een zonnetje en aangename temperatuur, 
vierde Witmarsum de eerste Koningsdag. De 
vrijmarkt s’ morgens kende meer verkopers 
dan andere jaren. En ook het shoppende 
publiek was talrijker dan vorig jaar. Een mooie 
kleurrijke drukt van belang. Tijdens de vrij-
markt trad het korps Nij Libben op, verzorgden 
jong en oud dansdemo’s, liet de jeugd zien 

hoe ze de rodeo stier bedwongen en gaf de 
brandweer blusdemonstraties. De gehele dag 
was het gezellig druk voor café De Gekroonde 
Roskam. Terwijl de sportievelingen meededen 
aan beachvolleybal, genoten anderen van een 
drankje op het terras. 
De dag werd afgesloten met een swingend 
optreden van de band JamPacked. Al met al 
een zeer geslaagde en zeer feestelijke eerste 
Koningsdag in Witmarsum. 

Kleurrijke Koningsdag in Witmarsum

eigen fotoeigen foto
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De Friese IJsselmeerkust en Buismans Einekoai 
bij Piaam zijn bijzondere plekken in het zuid-
westen van Friesland. Op zaterdag 3 mei kunnen 
belangstellenden onder leiding van een gids 
van It Fryske Gea een rondleiding krijgen in de 
eendenkooi en een bezoek brengen aan de 
vogelkijkhut in de Koaiwaard. De excursie start 
om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren. 
Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 
2 mei via het kantoor van It Fryske Gea, 
tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden van 
It Fryske Gea gratis, niet-leden betalen  4,- 
en kinderen tot 12 jaar  2,- per persoon. 

Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans 
Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi 

is een  interessant element in ons landschap. 
De bosjes in het verder vlakke landschap 
wekken de nieuwsgierigheid. Een eendenkooi 
bestaat uit een waterplas met vangpijpen 
omringd door bos. De kooiker kon zich onge-
zien door de kooi bewegen en met behulp van 
het kooikerhondje z’n vangwerk verrichten. 
Vervolgens gaat de excursie naar de IJssel-
meerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. 
De Friese IJsselmeerkust is van zeer grote 
waarde voor veel vogels en daarom heeft een 
groot deel van deze kust een beschermde 
status. Hier is een grote verscheidenheid aan 
vogels waar te nemen. Ganzen, lepelaars, ver-
schillende soorten eenden en baardmannetjes 
komen hier voor. Zelfs de zeldzame blauw-
borst laat zich hier zien.  

Mysterieuze eendenkooi en vogels spotten

De 758e Belboei gedrukt bij Printwurk-Iris ligt 
voor u. Een Makkumer krant hoort natuurlijk 
ook in Makkum gedrukt te worden. Dat was de 
eerste 15 jaar echter niet het geval. Terug in 
de tijd; de eerste Makkumer Belboei verscheen 
in mei 1984 op krantenpapier gedrukt in 
Woudsend bij drukkerij van Dijk. Otto Gielstra, 
de oprichter van drukkerij Printwurk-Iris, kreeg 
in juli 1999 de kans om de krant over te 
nemen van van Dijk. Printwurk-Iris beschikte 
niet over een grote pers dus werd het huidige 
tabloid formaat ontworpen. 

Een vooruitziende blik zo blijkt. Alle landelijke 
dagbladen zijn inmiddels over op tabloid, of 
werken aan tabloidformaat. Met de eerste 
Belboei konden Gielstra en zijn werknemer 
Sjef van der Draai direct aan de bak want het 
betrof het verslag van de Makkum Merke. Een 
extra dikke editie met veel foto’s. De foto’s 
werden in die tijd (tot 2001) nog handmatig in 
de opmaak verwerkt. Tegenwoordig wordt alles 
digitaal verwerkt. Sjef van der Draai zorgde 
voor het drukwerk (aan de pers) en Gielstra 
zorgde voor het grootste deel van de opmaak. 
In 2005 nam Sjef de drukkerij over en sindsdien 
is Printwurk-Iris een eenmanszaak. De intrede 
van betere software zorgde voor grotere 
mogelijkheden in de opmaak. Printwurk-Iris 
maakt de krant op met gebruik van een Adobe 
pakket. Tegenwoordig ondenkbaar oordeelt 
van der Draai. 

Destijds kwam Andries Quarré iedere maandag 
langs met een floppydisk en de uitgeprinte en 
geknipte teksten. Quarré dacht actief mee over 
de opmaak. De zelf geprinte teksten zorgden 
voor een extra controle na de opmaak. Op 
dezelfde dag kwam Theo Adema als acquisi-
teur langs om de advertenties op juistheid en 
volledigheid door te lopen. ‘Deze betrokkenheid 
mis ik tegenwoordig wel’ aldus van der Draai. 

Tegenwoordig gaat alles digitaal en per mail. 
Het oude ambacht drukker verdwijnt langzaam. 
‘Wel jammer maar niet erg’. Printwurk-Iris gaat 
met de tijd mee. 

De krant was standaard 16 pagina’s. De reden 
dat de krant tegenwoordig dunner wordt baart 
de drukker zorgen. ‘Je kunt snel nagaan dat 
een halvering in het aantal pagina’s het voort-
bestaan van de krant in het gevaar brengt’. De 
crisis, sociale media en een minder positieve 
stemming onder adverteerders zorgen voor 
minder advertenties. De inkomstenbron voor 
de krant. Tegenwoordig kunnen de lezers zelf 
ook bijdragen aan het voortbestaan van de 
krant door vriend van de Belboei (donateur) te 
worden. Deze betrokkenheid bij de krant is er 
altijd wel geweest volgens van der Draai. Lezers 
melden zich nog steeds vaak bij Printwurk-Iris 
voor vragen of opmerkingen. Deze betrokken-
heid ziet de drukker (net als de redactie) ook 
graag terug. ‘Als je aangeeft dat het anders kan 
is het prettig dat je dan ook input (artikelen) 
geeft’. Als het op facebook kan, kan het ook in 
de Makkumer Belboei. Van der Draai heeft als 
drukker veel vrijheid en beslist over de opmaak 
van de krant. Leuk werk en een belangrijk onder-
deel van de werkvoorraad van Printwurk-Iris. 

Tot slot enkele aardige anekdotes. De machine 
die de 4.600 kranten in elkaar moet zetten 
heeft drie maal storing gehad. Met vier extra 
manschappen kon na een nacht handmatig 
inleggen, vouwen en nieten op woensdag de 
krant alsnog rondgebracht worden. Samen 
kan er veel. In de tandem werkgroep – redactie 
- fotograaf wil Printwurk-Iris zeker nog 30 jaar 
een vaste partner blijven. Benieuwd hoe een 
drukker werkt? Of suggesties voor de opmaak 
van de Belboei? Loop eens binnen bij 
Printwurk-Iris aan de Voorstreek en laat u 
informeren een breed scala aan drukwerk. 

Jubileum Belboei - deel 3 de Drukker  door Jetze Genee

Twee keer 25 vogels
Op zaterdag 3 mei organiseert IVN Súdwest-
hoeke een vroege vogelexcursie in het Rijster-
bos, onder leiding van de vogelkenners Sytse 
Bouwhuis en Yde Kuipers. De start is om 5.00 
uur bij de achteringang van het Rijsterbos in 
Mirns. Aansluitend kunt u rond 7.00 uur ontbij-
ten in Paviljoen It Mirnser Klif. Daarna is het 
voor maximaal 25 deelnemers mogelijk om 
een wandeling te maken rondom het moeras-
gebied It Swin. Deze wandeling start om 8.30 
uur de bij It Swin, Keamerlânswei in Harich. 
De geplande eindtijd is ca.11.00 uur. Deelname 
is alleen mogelijk na opgave, waarbij u aan-
geeft of u aan één of beide wandelingen wilt 
deelnemen en of u al dan niet mee ontbijt. 
Voor de excursie wordt een kleine bijdrage 
gevraagd en het ontbijt is voor eigen reke-
ning. Informatie en opgave bij Goasse 
Hylkema, tel 0514 581781 of – bij voorkeur – 
via goasse@hotmail.com 

De vroege vogelexcursie vindt plaats in een 
van de mooiste en meest vogelrijke bossen 
van Gaasterland: het Rijsterbos. Voor deze 
excursie moet u al vroeg uit de veren, want 
om 5.00 uur, als het nog donker is, beginnen 
de eerste vogels zich al te melden. Tijdens de 
excursie hopen we de eerste 25 soorten 
vogels van deze dag te beluisteren en mis-
schien ook te zien. Na afloop, rondom 7.00 uur, 
staat er een ontbijt klaar bij Paviljoen It Mirnser 
Klif. Voor wie alleen wil deelnemen aan de 
tweede wandeling, is het mogelijk te starten 
met het ontbijt. En wie twee wandelingen te 
veel vindt, kan na het ontbijt naar huis gaan. 
Vervolgens gaan we naar een ander biotoop, 
het moerasgebied It Swin. Daar hopen we de 
tweede 25 soorten van deze dag te spotten. 
We starten om 8.30 uur en ook hier kunnen 
mensen aanhaken. Na deze wandeling sluiten 
we rondom 11.00 uur deze bijzondere zater-
dagochtend van het 25- jarige IVN Súdwest-
hoeke af. www.ivn.nl/afdeling/sudwesthoeke

Baaies wint Zoover Award!
Utrecht – In DeFabrique in Utrecht is dinsdag 
22 april een Zoover Award 2014 in de categorie 
Appartementen, uitgereikt aan de Baaies uit 
Makkum. Johann en Nannie Schmid zijn heel 
blij met de gewonnen Award: “We werken, 
samen met Jantsje Tijmstra, heel hard om het 
onze gasten naar de zin te maken. Daarom is 
het extra mooi dat juist deze gasten ervoor 
zorgen dat we deze mooie onderscheiding 
verdiend hebben. De gezellige sfeer in Makkum, 
het uitzicht en de geschiedenis van het oude 
politiebureau dragen eraan bij dat de gasten 
zo tevreden zijn.”

De Zoover Awards 2014
De Zoover Awards zijn in het leven geroepen 
als erkenning voor goed presterende vakantie-
accommodaties in Nederland en daarbuiten. 
Nederlandse vakantiegangers beoordeelden 
dit jaar ruim 7500 Zoover-accommodaties. Dit 
jaar worden in zestig landen Zoover Awards 
uitgereikt. 

Meer informatie: Johann Schmid, Baaies, 
Achterdijkje 24, 8754 EP Makkum, 
tel. 06-51406145

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Greide 5, Gaast
Vrijstaande woning met houten garage, 
rustig gelegen op ruim perceel (619m2) 

nabij de IJsselmeerdijk. 

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

TE KOOP

Kia Céed 1.6i X-ecutive,luxe uitv,49dkm 2012  €  13450,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  11240,-

Peugeot308SW 1.6Hdi 110pk,navi,clima    2010  €  10945,-

Kia Picanto Comf.Pack,5drs,zwart,20dkm  2013  €   9445,-

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   8980,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm  2008  €   8690,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-

Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh 2006  €   5995,-

Toyota Aygo, 5drs,zilcer,airco,38dkm    2010  €   5940,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco    2006  €   5640,-

Peugeot 307 XS 1.6i,clima,trekh,112dkm  2004  €   4840,-

Renault Scenic 1.6i LPG-G3,airco,trekh  2002  €   2245,-

Verwacht

Opel Corsa 1,2-16v Edition,5drs 11dkm    2013

VW Polo 1.4-16V, 5drs                    2008

Kia Picanto 1.0 CCVT
Comf.Pack, 5drs, zwart, Airco, 
r-cd, Cpv+afst.bediening
Mistl voor, nw staat
20 dkm  bj 2013
€ 9445,-

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

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

Slotmanifestatie sluit 
seizoen Nieuw Atlantis 
en Kunst achter Dijken af 
Met de slotmanifestatie sluit Nieuw Atlantis in 
samenwerking met Kunst achter Dijken, het 
succesvolle seizoen op 2, 3 en 4 mei af. In 
Ferbân komen een aantal programma’s terug 
die eerder dit seizoen in het kader van Nieuw 
Atlantis zijn gespeeld en een groot succes 
waren. Het weekend wordt geopend met de 
première van drie filmische portretten uit 
Pingjum door Ernst Bernson. Ook het pro-
gramma In Harmonie gaat in première. Deze 
unieke show rond en met de Harmonie van 
Pingjum door Margriet Bolding, Bob Driessen 
en Ab Hofstra, is speciaal voor deze slot-
manifestatie samen met Kunst achter Dijken 
gemaakt. Het weekend begint op vrijdag-
avond om 20.30 uur met de première van Drie 
portretten uit Pingjum door Ernst Bernson in 
dorpshuis de Nije Bân in Pingjum. Het is de 
eerste van een serie portretten van dorps-
bewoners die een beeld geven van het dorp 
Pingjum. De portretten worden later toege-
voegd aan De Tijdtafel die nu bij Nieuw 
Atlantis in productie is.

Succescabaretière Margriet Bolding 
Margriet Bolding stond dit seizoen twee maal 
met veel succes op Zoldertheater Waddewyn 
van Nieuw Atlantis. Beide keren was haar 
voorstelling meer dan uitverkocht. Daarom 
legt ze op zaterdag 3 mei met haar voorstel-
ling Boer vond vrouw in Pingjum nog eenmaal 
de vinger op de meest ontroerende, veront-
waardigde of boze plek die boeren in onze 
samenleving innemen. Om 11.00 uur speelt 
ze haar voorstelling met de oudere boeren en 
om 14.30 uur de voorstelling met jonge boeren 
uit Pingjum. Bolding maakt van verhalen van 
verschillende boeren uit Pingjum een bijzondere 
conference. Componist Bob Driessen en foto-
graaf Ab Hofstra kennen de drie boeren per-
soonlijk en weten als geen ander de tranen en 
de lach van het boerenleven in muzikale, beel-
dende en persoonlijke portretten te verwerken.

Première In Harmonie
Speciaal voor Nieuw Atlantis en Kunst achter 
Dijken is het programma In Harmonie samen-
gesteld met en over de fanfare de Harmonie 
uit Pingjum. Het is cabaret met muziek, en 
foto over het enorme verleden van de fanfare. 
Over de prijzen die op concoursen werden 
behaald en over hoe het orkest vroeger in een 
veewagen naar het concours werd gebracht. 
Het is een voorstelling vol oude foto’s en film-
pjes, oude en nieuwe gecomponeerde stukken 
en de bijzonder rol van de familie Hilarides in 
het orkest mag niet ontbreken. 

Zondagmiddag speelt om 13.45 uur voor de 
grote kerk slagwerkgroep Hard Slag uit 
Pingjum. Vervolgens leest Greet Andringa in 
de grote kerk twee verhalen voor over storm 
en mienskip, gebaseerd op verhalen uit de 
Verhaalpodia van Nieuw Atlantis. Improviser-
end is tijdens de verschillende sessies van So 
Wad? Verhaalpodium uit verschillende verhalen 
van inwoners uit Pingjum, één verhaal gesmeed. 
Aansluitend spelen muzikanten van de jazz-
workshop en slagwerkgroep Hard Slag muziek 
geschreven en gedirigeerd door huiscompo-
nist Bob Driessen van Nieuw Atlantis. 
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Voetbalprogramma
Woensdag 30 april
Woudsend 2 - Makkum3 20.00

Zaterdag 3 mei
Makkum 1 - SWZ 1 14:30
Makkum 2 - Be Quick D 2 12:00
Balk 3 - Makkum 3 14:30
Geel Wit A1 - Makkum A1 15:00
Bolsward A2 - Makkum A2 14:30
SWZ B1 - Makkum B1 11:15
Oudehaske C1 - Makkum C1 11:45
ST IJVC-Blauwhuis C2 - Makkum C2 12:50
Makkum D1 - Frisia D2 10:00
FVC D3 - Makkum D2 13:15
SWZ E3 - Makkum E1 9:00
Makkum E2 - NOK E2G 9:15
QVC E2G - Makkum E3 9:30
LSC 1890 F8 - Makkum F2 11:45
Makkum F3 - Oeverzwaluwen F2 9:00
CVO VR1 - Makkum VR1 14:00
Makkum MB1 - Dronrijp MB1 12:15

Kantinedienst
Elisabet vd Weerdt/Titia Rinia  8.15-12.00
Mirjam Hoekstra/Leendert Kooistra 12.00-15.00
Siepie Attema/Wiard Altena/ 15.00-19.00
Denise Fijnvandraat 15.00-19.00
  
Donderdag 8 mei
Makkum F1 - SWZ F2 19.00

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder)Fysiotherapie, Oncologische fitness, 
sportmogelijkheden en animatie mogelijk bij: 
Beach Resort Lifestyle, 
Langezand 2c, 8754 HR Makkum. 
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl
info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Vanavond om 19.00 uur start de Heren-
competitie van de Kaatsvereniging Makkum.
Morgen, donderdag 1 mei, om 19.00 uur start 
de Dames-competitie. Vanaf donderdag 8 mei 
zal deze steeds beginnen om 19.30 uur. 

Men kan ook later instromen en het opgave-
strookje uit het programmaboekje volledig 
invullen en inleveren bij de juiste personen. 
Maandag 5 mei om 19.00 uur start de compe-
titie voor de jeugd. Zij kunnen zich hiervoor 
opgeven via kvmjeugd@hotmail.com

Op zaterdag 26 april werd in Nederland de 
eerste Koningsdag gevierd, ook kaatsvereniging 
Trij yn Ien houdt de traditie hoog en is het 
seizoen voor de volwassenen gestart met de 
eerste Koningspartij. Er was een totale opgave 
van 7 partuur met verliezersronde en door de 
aangename temperatuur, de ideale condities 
voor een mooie start van het seizoen. 

De finales die tegen half 5 begonnen gingen 
spannend van start, in de verliezersronde werd 
het in eersten gelijk. Dit was ook het laatste eerst 
van het partuur van Abe Ringnalda, Lammert 
Miedema en Gerard v/d Wal.  Partuur 2: Sytze 
Stellingwerf, Jildert Stellingwerf en Sabine Drayer 
begon te lopen en alle punten werden gepakt. 
Hiermee wonnen zij overtuigend met 5-1 6-6 
en mochten zij zich de winnaars van de 
‘troostfinale’ noemen. 
Spannender was het tussen de parturen van 

Christiaan Drayer  Jacob de Groot en Tjitske 
van Kalsbeek. en Auke Geert Ybema, Margriet 
Hoekstra en Tiny Hiemstra . Na een 4-1 voor-
sprong voor het partuur van Christiaan Drayer 
en c.s. leek de wedstrijd gespeeld, maar dit 
bleek evenmin waar. Het partuur van Auke 
Geert Ybema en c.s. kwam terug, waarmee de 
stand werd gelijk getrokken tot 5-5 6-6. Toch 
wist het partuur van Christiaan Drayer te win-
nen en mogen zij zich winnaar noemen van de 
eerste Koningspartij.

De prijsuitreiking volgde, de mooie prijzen die 
samengesteld zijn door de Tunwinkel en ge-
sponsord door de Rabobank Sneek-Zuidwest 
Friesland werden uitgereikt. Naast deze prijzen 
hebben we bij deze partij ook een Koningsprijs. 
Christiaan Drayer werd gekozen tot Koning, 
door zijn opslag en uitslag, en mag zijn naam 
toevoegen op het koningsbord.

Kaatsseizoen K.V. Trije yn Ien Gaast/Ferwoude van start 
met eerste Koningspartij

Winnaars van l.n.r. Jacob de Groot, Christiaan Drayer en Tjitske van Kalsbeek

eigen fotoeigen foto

PSV de Halsbânruters
Arum 21 april
Kirby van Doeveren kwam aan de start met 
Gitte in de klasse B. In de 1e proef reed Kirby 
een winstpunt met 183 punten en in de 2e 
proef won zij de 2e prijs met 183 punten en 
ook een winstpunt. 
Ook Annamarie Wietsma kwam in Arum aan 
de start. Zij kwam met Eleana HB voor de 
eerste keer aan de start in de klasse L1. In 
beide proeven won zij de 1e prijs met 188 en 
191 punten en de eerste 2 winstpunten in 
deze klasse.
In de klasse M1 kwam Annette Reitsma uit met 
Carmen. Ook zij ging naar huis met twee 1e 
prijzen met 184 en 182 punten en twee winst-
punten.

Koudum 26 april
Bobbie IJdema kwam uit in de klasse Z2 met 
Caramba. In de 1e proef reed zij een nieuw 
persoonlijk record door in één proef in deze 
klasse 3 winstpunten te rijden met 246 punten. 
Dit leverde haar de eerste prijs op. Ook in de 
2e proef werd de 1e prijs mee naar huis geno-
men met 219 punten goed voor 1 winstpunt.
Liesbeth Folkertsma kwam met Geke uit in de 
klasse L1. In de 1e proef won zij de 4e prijs 
met 191 punten en in de  2e proef werd een 
winstpunt gereden met 186 punten.
Juliën Beersma kwam met Cavallino uit in de 
klasse M1. In de 1e proef werd de 1e prijs 
gewonnen met 199 punten goed voor 2 winst-
punten.
Met Waldfride fan Ryp-Ein kwam Juliën uit in 
de klasse Z1. Met een puntenaantal van 208 
goed voor de 3e prijs en een winstpunt.

Herinnering start competitie KV Makkum  
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GRATIS AF TE HALEN

VERMIST

GEVONDEN

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
         
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

2x Marco Borsato concert kaartjes Ziggo Dome 
31 mei. Prijs  120. Tel: 06-10953329

Prima akoestische gitaar met standaard. 75-! 
tel. 0515 725886

Surfschoentjes maat. 42, prijs  20,-
Tel: 231069

Klein houten (speel)bootje, ± 2 m. 
Tel. 0515-231903

Aakweg, Makkum, 26 april: 
Zwart konijn, 5 maanden oud. 
Makkum, De Hiemen: 
Blauwgrijs-cyperse ex-kater, heeft chip.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

Horloge, op te halen Slotmakersstraat 2 op woe. 
– za. of zondag tussen 13.00 en 16.00 uur

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. 
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot 
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.  
Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertje

Oud papier
Makkum - Zaterdag 3 mei wordt weer het oud 
papier opgehaald door de leden van Muziek-
vereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. 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.

Gezien in Makkum

Koningin Maxima (de 2 jarige Like) en Koning Alexander (de 4 jarige Alex) luisteren aandachtig 
naar het door Hallelujah gespeelde Wilhelmus.

Kunstfestival Kunst Achter Dijken opent op 
vrijdagavond 2 mei met een verrassend en 
afwisselend programma. Zo gaan er drie korte 
films in première over het dorpsleven in Pingjum 
en worden er gedichten voorgedragen, geïn-
spireerd op het landschap langs de wadden-
kust. Daarnaast brengt het koor Genetic Choir 
uit Amsterdam een muzikale ode aan enkele 
kunstwerken uit de expositie en wordt de 
Victoriuskerk van Pingjum enkele uren kleur-
rijk verlicht met diaprojecties. 

De expositie wordt om 20.30 geopend in het 
dorpshuis van Pingjum door cultureel onder-
nemer Henk Waterlander uit Witmarsum. 
Aansluitend kan het publiek genieten van drie 
korte films, gemaakt door grafisch vormgever 
Ernst Bernson. In zijn filmportretten toont hij 
het leven in Pingjum, gezien door de ogen van 
dorpsbewoners. In een paar minuten tijd zien 
we hoe het is om als kind op te groeien in het 
dorp. Ook krijgen we een indruk van het leven 
van Johannes en Alida van der Wal die samen 
de dagbesteding in Te Plak runnen. 

Rond 21.00 uur neemt het improvisatiekoor 
Genetic Choir de bezoekers mee door sche-
merig Pingjum. Met haar zang reageert het 
koor op enkele kunstwerken uit de expositie. 

Tijdens deze tocht draagt dichteres Dien de 
Boer enkele gedichten voor. Dien de Boer is 
de organisator van het tweejaarlijkse dichters-
festival Dichter op de Deel in Exmorra. 
Speciaal voor deze opening draagt zij enkele 
gedichten voor uit haar debuutbundel die dit 
najaar verschijnt bij uitgeverij Palmslag. 

Een bijzonder kunstwerk dat alleen deze avond 
is te zien, zijn de diaprojecties van beeldend 
kunstenaar Stefan Belderbos. Dit kunstwerk, 
getiteld ‘Storm’, wordt buiten op de muren van 
de Victoriuskerk geprojecteerd. De projecties 
tonen collages  van oude schilderijen over 
storm, overstromingen en zondvloed. In deze 
collages krijgen de kerktorens uit Witmarsum, 
Pingjum, Arum, en Kimswerd de hoofdrol.  

Kunstenaarsvereniging Kunst Achter Dijken 
organiseert jaarlijks in de maand mei een 
kunstfestival. Dit jaar is er een zeer gevarieerd 
programma met beeldende kunst, muziek en 
theater. De expositieplekken zijn gemarkeerd 
met banieren en met krijttekeningen van fanta-
siedieren, gemaakt door kinderen. Bijzonder 
in deze tijd, is dat het festival geheel gratis 
toegankelijk is. Het volledige programma en 
de adressen van de expositie zijn te vinden op 
www.kunstachterdijken.nl. 

eigen fotoeigen foto

Kunstfestival opent met muziek, film en projecties

Veel geluk bij verkeers-
ongeval Witmarsum
Witmarsum - Zondagavond heeft een auto-
mobilist veel geluk gehad bij een verkeers-
ongeval op de Hemerterlaan nabij Witmarsum.
De bestuurder belandde met zijn voertuig op 
de kop in de vaart. Hij kon zelf uit het voertuig 
komen en is door het ter plaatse gekomen 
ambulance personeel behandeld. De brand-
weer van Witmarsum werd opgeroepen, maar 
hoefde niet in actie te komen. Bergingsbedrijf 
Betten uit Sneek heeft de auto geborgen.


