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Verslag Koningsweekend 2015   
 door Jetze Genee en Sjirk Wijbenga

Na de prachtige terugblik op de bevrijding 
van Makkum is het een weekend later 
alweer tijd om te vieren in Makkum. Het 
Koningsweekend. Georganiseerd door de 
Koninginnevereniging en partners. Een 
bomvol weekend gericht op Makkum en 
omstreken. 2015 staat in het teken van 
Koningsdag ‘nieuwe stijl’. Dat geldt voor de 
landelijke viering maar ook zeker voor het 
vernieuwde bestuur van de Koninginne-
vereniging. Stond vorig jaar het voort-
bestaan van de feesttent in Makkum nog 
op het spel, dit jaar prijkte hij weer in volle 
glorie op het parkeerterrein voor de Jumbo. 
In Makkum is de feesttent met Koningsdag 
een verbindende factor. Een feesttent geeft 
altijd een speciale uitstraling aan een evene-
ment. Het is gezellig, sfeervol en iedereen 
heeft het naar de zin. Met een vernieuwd 
bestuur werd er het afgelopen jaar nieuw 
elan gegeven aan de Koninginnevereniging. 

Het programmaboekje ziet er als vanouds 
gelikt uit en geeft een aaneenschakeling 
van advertenties en allerlei feestelijke activi-
teiten. Vrijdagavond was de aftrap met de 

Koninginnebingo wat meteen een groot succes 
werd. De Koninginnebingo staat garant voor 
gezelligheid, fantastisch prijzen en een leuk 
avondje uit voor jong en oud. Met 270 deel-
nemers was de tent afgeladen. De ’Mooiste 
straat verkiezing’ heeft in een aantal buurten 
het beste boven gehaald. Onder het thema 
“Kleur bekennen” is Makkum tussen 18 april 
en 5 mei een erg aantrekkelijk dorp. Vlaggetjes, 
banieren, takken en bloemen zorgen voor een 
kleurrijk geheel. Een aanblik die iedereen een 
glimlach op het gezicht brengt. De Klipperstraat 
(eerste deel) won de verkiezing. 

De zaterdag was speciaal ingericht voor de 
kinderen en voor sportieve activiteiten. De 
kinderspelen waren nog maar net achter de 
rug of er stond een grote menigte klaar voor 
de kinderrommelmarkt. In een kort tijdbestek 
werd er een massa aan overtollig speelgoed 
naar binnen gesleept wat tegen crisisprijzen 
getracht werd te verkopen. Dezelfde middag 
was tevens de hobbymarkt. Hobbyisten konden 
hun zelfgemaakte of verzamelde goederen 
verkopen. 

(Vervolg op pagina 5)
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Levering en reparatie TV's 
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne

Ook voor camper, caravan en boot!

WD-SAT  |  SAAD 7  |  8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572  |  MOB: 06-50827103 
INFO@WDSAT.NL  |  WWW.WDSAT.NL

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA

Is uw motor ook klaar voor de lente?

Vele van onze klanten komen van verre 
voor die heerlijke smaakbeleving en kwaliteit.

En U heeft deze bourgondische 
beleving om de hoek. 
Proef  het verschil! 
Tot ziens bij Bakker Kluft

Wegens de bekende omstandigheden 
waarin de Makkumer Belboei verkeert kan 
het gebeuren dat artikelen niet in de eerst-
volgende uitgave gepubliceerd kunnen 
worden en worden “opgeschoven”. 
Een spijtig gevolg van het feit dat de 
Makkumer Belboei voortaan niet meer 
pagina’s kan tellen dan het aantal 
advertenties rechtvaardigt. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei
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Familieberichten

Wist u dat...
• De Bouwers ieder jaar een goed doel 
 steunt, dit jaar de CliniClowns

• Ze een kerstshow hebben gehouden 
 genaamd ‘De KerstClowns’

• Deze actie de beste actie van Friesland is 
 geworden!!

• Ze zijn genomineerd voor de gouden neus?

• De show uitgekozen is uit 600 acties door 
 heel Nederland.

• De Bouwers hier erg trots op zijn!

• De Ambassadeur van de CliniClowns 13 mei 
 a.s. bij de Bouwers langskomt om hen te 
 feliciteren!

• U nog steeds kapotte mobieltjes en lege 
 inktpatronen in kunt leveren bij Diny en 
 Durkje

• Het Makkumer skutsje 9 mei a.s. de sponsor/ 
 donateur middag houdt.

• Alle donateurs en sponsors zich nog kunnen 
 opgeven via info@makkumerskutsje.nl 
 Komt allen!!!

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 zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
2 en 3 mei:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
9 en 10 mei:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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 twee 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: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Langs deze weg willen wij iedereen heel 
hartelijk bedanken voor de vele bloemen, 
kado's, kaarten enz die wij mochten ontvangen 
voor onze 50-jarig huwelijksdag.

Hyltje en Pietsje Bosma
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Kerkdiensten
Zaterdag 2 mei
Workum - Nij Mariënacker, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 3 mei
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H.D. van Egmond

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

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. C. Versteeg

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. P. van Hyum

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

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Makkum - Avondrust, 19.30 uur
Zing Mee

Vrijdag 8 mei
Makkum - Minniste Mienskip, 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwe Durksz

Zaterdag 9 mei
Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 10 mei
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. D. Nijenhuis

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H. Giliam

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. H. Wiersma

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P.R. van Commenee

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. A.C. Meesters

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

Agenda
Woensdag 30 april
Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 1 mei
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Maandag 4 mei
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 5 mei
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 6 mei
Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, lezing over het vak klok-
kenmaker door Dhr. R. v/d Werf, tevens kleine 
reparaties. aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 7 mei
Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 8 mei
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Maandag 11 mei
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer 
voor deze activiteit wordt een eigen bijdrage 
gevraagd van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 12 mei
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 13 mei
Makkum - Avondrust, open deur, Bijbelkring, 
aanvang: 10.00 uur in de Túnkeamer

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Dia's door Hieke Joostema, 
reis door steden en dorpen in friesland.
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Piaam - Expositie in de Skúster Tsjerke van 
het werk van 6 kunstenaars uit de omgeving. 
Zaterdags open van 10.00-17.00 
Zondags 12.00-17.00 uur
Zaterdag 2 mei, Zondag 3 mei                                   
Zaterdag 9 mei, Zondag 10 mei                                
Zaterdag 16 mei, Zondag 17 mei                                
Zaterdag 23 mei, Zondag 24 mei
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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                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Makkum - Sinds kort is er in het pand aan de 
Kerkstraat 47 weer een winkel gevestigd: 
Poschu. Henny Post- Schulze begint hier een 
winkel in originele en betaalbare cadeau en 
interieurartikelen. “Voor elk wat wils en ook veel 
leuke dingetjes voor een kleine portemonnee”, 
zegt Henny.

Tijdens een wandeling met de honden zagen 
Henny en haar man dat het pand te huur was. 
“Ik vond dit altijd al een erg leuk hoekje en 
besloot te bellen.” Voorheen had Henny een 
winkel in Harlingen. De afgelopen jaren zorgde 
ze voor haar ouders totdat haar moeder 
enkele maanden geleden overleed. Nu begint 
ze aan deze nieuwe uitdaging. 

Poschu is een winkel met van alles en nog wat. 
Zo kun je er losse thee kopen in allerlei smaken, 
onder andere cranberry en brandnetel. Door 

de thee, een thee-ei en een leuk kopje op een 
schaal te plaatsen maakt Henny er desgewenst 
een leuk pakket van om cadeau te doen. Er 
zijn klokken van glas, waxinelichthouders, 
schaakborden met handgemaakte stukken, 
maar ook tuinaccessoires en heerlijke zeep. 
Kinderen op zoek naar een moederdagca-
deautje kunnen hier goed slagen: veel leuke 
dingetjes voor een paar euro. Er staan veel 
kaarsjes in allerlei vormen en kleuren. Deze 
kaarsjes kunnen kinderen vanaf 7/8 jaar onder 
begeleiding van een volwassene ook zelf maken. 
Henny is van plan hier achter in de winkel 
workshops over te geven. Alle benodigde 
materialen staan daar al klaar.

Tot eind augustus is de winkel geopend. De 
wintermaanden worden gebruikt om weer leuke 
en originele zaken te kopen om het volgende 
zomerseizoen aan te bieden.

Poschu    Door Judith van Lavieren

“De taal is voor de geest, wat de lucht is voor 
de kieviet”, is een uitspraak van ds. Oepke 
Noordmans, één van de grootste theologen 
die Nederland heeft gekend. Noordmans startte 
zijn carrière in Skuzum, waar hij van 1903 tot 
1910 de gemeente diende met pastorale 
zorg. Het bestuur van de stichting Skúster 
Tsjerke heeft voornemens om van de kerk 
een herinneringsplaats te maken van ds.
Noordmans. Vanaf 2016 zal in de kerk aan-
dacht worden geschonken aan het erfgoed 
van Oepke Noordmans. De restauratie van de 
Skúster kerk bevindt zich momenteel in een 
tussenfase. Het werkzaamheden rond het 
interieur zijn nagenoeg afgerond.  

Bestuurslid René van Bruggen sprak afgelopen 
vrijdagavond, voor een overvolle kerk, zijn 
waardering uit aan de vele vrijwilligers. Van 
Bruggen: “We willen een begin maken met het 
open stellen van de kerk met passende pro-
jecten. De inzet van de vrijwilligers en de 

betrokkenheid van zoveel mensen biedt 
garantie om dit initiatief blijvend van de grond 
te houden”. De kuststreken zijn rijk aan talloze 
sagen van de Witte Wijven. Daan van der 
Velde nam de aanwezigen mee door de 
geschiedenis van het dorp en vertelde de 
beroemde sage van “It wite wiif fan de Waed” 
dat zich grotendeels afspeelde in het Skúster 
fjild. Een gelegenheidskoor o.l.v. Jan Brens 
zorgde voor passende liederen. In de Griekse 
mythologie werden muzen (9 godinnen) vaak 
aangeroepen door dichters, kunstenaars en 
muzikanten voor het verkrijgen van inspiratie. 
Muzen waren ook de bewakers van het goede 
en wrekers van het kwade. De sage van “It Wite 
Wiif” werd vrijdagavond tot 10e muze gesym-
boliseerd als inspiratiebron voor kunstenaars. 

In de kerk is een tentoonstelling te bezichtigen 
door amateurschilders: Henk Zondervan, Anke 
Wiersma, Thilda Adema, Cecilia Bosshardt, 
Auke, Ria Dijkstra en Sandra Visser.

Skuzum opent kerkdeuren    door Sjirk Wijbenga
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Koningsweekend 2015    (vervolg pagina 1)

Het was dan ook echt tentweer zoals de orga-
nisatie het noemt, niet te mooi en ook niet te 
slecht om te komen. ’s Avonds liet de band 
Papa Di Grazzi de tent uit zijn voegen barsten 
met een gelikte show met maffe taferelen en 
musical hoogstandje. Frank Gietema kijkt na 
de eerste dag tevreden terug. “We ha in risico 
nommen”, laat de kersverse voorzitter weten, 
“En dat is goed útpakt. Nei sa’n show hie hiel 
Makkum wol nei ta kinnen”. Deze topband trok 
350 bezoekers uit Makkum en ruime regio.

De zondag was het weer vroeg dag voor de 
organisatie en de bezoekers, de Oecumenische  
dienst mmv orkest Greidebrass werd, ver-
trouwd, in de tent georganiseerd. Naast de 
dienst was hier ook ruimte voor extra stukken 
van Greidebrass. Nog tijdens de dienst werd 
aan de rondweg het startschot gegeven voor 
de Fjoerrin. Los van de Koninginnevereniging 
organiseerde Loopgroep Makkum de Fjoerrin. 
De loopwedstrijd samen met een wandel-
tocht trof net als vorig jaar niet het mooiste 
weer maar ondanks dat kwamen er zo'n 200 
volwassenen en ca. 70 kinderen op af. Half elf 
werd gestart met de kidsrun. Een ronde over 
de rondweg en Houtmolen. Met de finish bij 
de Timmerfabriek. Geschminkt en oranje ver-
sierd konden de kinderen na het hardlopen de 

overige energie kwijt op het springkussen. 
Een tijdloos vermaak wat nog altijd een top-
attractie blijkt. De volwassenen volgende een 
prachtige route over de Papiermolen en de 
Veldweg naar Skuzum. De heren en dames 
van de lange adem, zelfs via Ferwoude terug 
naar Makkum. Goed georganiseerd met vol-
doende verkeersregelaars en vrijwilligers. 

De iets minder sportieve deelnemers kozen voor 
de autopuzzeltocht. Met een aantal pittige 
(strikvragen) opdrachten en een zeer diverse 
route konden de deelnemers na bijna vier uur 
rijden de tent opzoeken. Een andere puzzel-
tocht werd wandelend afgelegd in Makkum 
met vragen over het dorp. In de namiddag 
kon een goedgevulde tent genieten van het 
Matinee. Erg gezellig verlopen. 

Diezelfde tent was de volgende ochtend om 
9.00 uur het startpunt voor de traditionele 
optocht voor de kinderen achter de drumband 
en korps Hallelujah aan. Een prachtige maar 
frisse dag stond de organisatie te wachten. 
Na een flinke rondgang (ca. 2,5 km) was 
iedereen redelijk wakker. Dat was iedereen 
zeker na de kanonschoten op de haven 
door de gebroeders en zoon Lutgendorff. 
Koningsdag is begonnen! 

Tegelijkertijd startte de wilde kaatspartij op het 
kaatsveld. De eerste partij van Nederland in 
2015 trok 16 partuur heren en 8 dames-
parturen. Een wilde partij met recreanten, 
zij aan zij met afgetrainde en gesponsorde 
toppers. Uit Makkum maar ook uit de wijde 
regio. Het was goed toeven uit de wind op het 
kaatsveld. 

Een nieuw onderdeel was een opblaasbare 
hindernisbaan. Direct naast de tent stond 
een 29 meter lange attractie die een aanzuig-
werkende kracht uitoefent op kinderen en iets 
oudere kinderen. Toch weer dat springkussen 
effect! Met een grappig speakerverslag en 
voldoende opgave zeker voor herhaling vat-
baar. Vanaf 17.00 uur werden de diverse 
prijzen bekend gemaakt op het podium van 
het Koningsbal. De muzikale ondersteuning 
nam het daarna over en tijdens het schrijven 
deint uw redacteur nog mee op de muziek en 
wordt om 22.00 uur een eind gemaakt aan 
een geslaagd en bomvol weekend.

Een pluim voor de organisatie en de vele vrij-
willigers. Wij als deelnemers en bezoekers 
kijken terug op een geslaagd feestweekend 
‘nieuwe stijl’. Volgend jaar maar weer!
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Opening van de tentoonstelling in de Waag 
over Makkum 70 jaar vrij
Vrijdagavond 17 april was er in de Waag bij Ald Makkum een bijzondere 
bijeenkomst voor genodigden. Op deze avond werd namelijk de tentoon-
stelling die door Ald Makkum ingericht is over Makkum 70 jaar vrij officieel 
geopend. Het werd een bijzondere avond met bijzondere gasten. Otto 
Gielstra heette iedereen welkom en stelde de eregast van de avond 
voor: Lukas Emmens. De vader van Lukas, Jan Emmens, was in de 
Tweede Wereldoorlog in Makkum werkzaam voor de Binnenlandse 
Strijdkrachten. Hij was verantwoordelijk voor de toevoer van wapens. 
Op 7 april werd hij in Makkum door de Duitsers opgepakt. Op 15 april 
werd hij in Anna Paulowna doodgeschoten. Zijn naam staat op het 
monument aan de Buren. Lukas Emmens was destijds een kleuter. 
Zeventig jaar later is hij voor het eerst terug in Makkum. Natuurlijk zijn 
er gevoelens van weemoed, maar terugkijken heeft geen zin, zegt 
Lukas. “Geniet in vrede zou ik willen zeggen.” Wethouder Stoker houdt 
het zijn toehoorders ook voor: vrijheid lijkt vaak zo gewoon of vanzelf-
sprekend, maar dat is het niet.

Door het wegtrekken van een vlag onthult Lukas Emmens een levens-
grote foto van zijn vader en opent hiermee officieel de tentoonstelling. 
Stoker, Emmens en zijn vrouw Loekie krijgen daarop de primeur van 
Gielstra om de trappen van de Waag te beklimmen en de tentoon-
stelling te bekijken. Na een tijdje haalt Gielstra ook de overige gasten 
op. In de tentoonstelling is materiaal opgenomen dat Lukas Emmens 
geschonken heeft. De kleine mini-kiekjes van vroeger zijn bewerkt tot 
prachtig vitrine materiaal. Emmens en zijn vrouw zijn positief verrast. 
De namen op het verzetsmonument krijgen hier een gezicht. Wat een 
jonge gezichten zijn het nog! De ouderen die aanwezig zijn kennen de 
mensen op de foto’s. Dat levert mooie gesprekken en verhalen op. 
Over onderduikers en het omzagen van palen achter de zeedijk om 
aan brandstof te komen. De verhalen zijn ook verteld aan de jeugd van 
nu en iedereen is het erover eens dat het belangrijk is om de verhalen 
te blijven vertellen.

Rondleiding door Makkum door Tjerk Bruinsma
Zaterdagochtend staat er een flinke groep mensen te wachten voor de 
Doopsgezinde Kerk. Tjerk Bruinsma gaat ons rondleiden langs plaatsen 
die in april 1945 een grote rol speelden in Makkum. “Vroeger liep ik hier 
zelf met Jentje Hoeksema en Ties Ozinga. Door hen ben ik Makkum 
door een heel andere bril gaan bekijken. Dat is de reden dat ik jullie nu 
meeneem door Makkum”. Normaal gesproken loopt Tjerk in de april-
maand deze route met de jeugd van groep 8 van de verschillende 
basisscholen. Hij doet dat al weer 10 jaar. Het idee was destijds van 
Jentje Hoeksema: we blijven niet in de klas als we over de oorlog 
vertellen, maar we gaan Makkum in. We vertellen de geschiedenis op 
de plaatsen waar het destijds echt is gebeurd.

De grote groep die hij nu gaat rondleiden is wel wat anders dan de 
jeugd. Meneer Horjus loopt mee. Ter aanvulling en ondersteuning. Zo 
zullen gedurende de tocht verschillende mensen die de oorlog in 
Makkum meegemaakt hebben het verhaal van Tjerk aanvullen met hun 
eigen verhaal . Een mooie ervaring, met een grote groep door een 
zonovergoten Makkum, luisterend naar de verhalen en zo nu en dan 
vertalend voor Lukas en Loekie Emmens. “Wat ik zelf wist en wat ik nu 
hoor: het valt als een puzzel in elkaar”, zegt Lukas. Hij legt de route op 
talloze foto’s vast. Drukt de hand van de dochters van van der Berg die 
ook meelopen.

We lopen langs de visfabriek van van der Berg waar de hangploeg 
werkte. Langs de conservenfabriek op het Vallaat, het verzetsmonument 
ter ere van de gebroeders van der Berg. Natuurlijk ook langs de voor-
malige marechaussee kazerne waar op 7 april verschrikkelijke verhoren 
en uiteindelijk de executies plaatsvonden, het huis waar dominee Touwen 
woonde, we horen het verhaal over dokter Bogstra die zich op de balken 
van de zolder verstopte, zien de gaten van de beschietingen nog in 
diverse muren.

De tocht eindigt rond het middaguur bij het monument aan de Buren. 
Zeventig jaar geleden werd er op dat tijdstip nog hevig gevochten en 
waren we nog niet vrij, zegt Horjus. Het is geschiedenis, maar het is 
heel dichtbij.

Variétéshow in het Kasteeltje
Maar liefst vier keer was het Makkumer Kasteeltje uitverkocht. De 
Variétéshow laat zich het best omschrijven als een totaalervaring. 
Binnenkomen terwijl de muziek van Glenn Miller klinkt, maar vlak 
daarna door Jaring met de bel gesommeerd worden: “dûke!” terwijl 
geluiden van een beschieting de ruimte doordringend vullen. Het was 
volgens mij onmogelijk deze voorstelling onberoerd mee te maken. 
Toen uit alle hoeken van de kerk de namen van de overledenen klonken 
was het doodstil.

Het wrange feit dat de juist degenen die zich voor de vrijheid ingezet 
hadden de Makkumer Bevrijdingsdag niet mee mochten maken werd 
indrukwekkend duidelijk door het spel van de onderduikers David en 
Minne die dolblij tevoorschijn komen uit hun schuilplaats, hun stemming 
slaat volledig om als ze horen wat er op de zevende april gebeurd is. 
Het gebouw werd tot in alle hoeken gebruikt: Daar stond op het balkon 
opeens de hangploech, dan werd er bij het orgel geprobeerd om 
tijdens de beschietingen pannenkoeken te bakken en verschenen de 
Andrew Sisters vanuit de consistorie. Terwijl we de kerk uitstromen zegt 
een mevrouw “Dat silst ergens oars net gau meimeitsje!” Het gaf precies 
het algemene gevoel weer: bewondering voor alle medewerkers die dit 
samen neerzetten met een vleugje trots op Makkum.

Film in de Prins
In de Prins kon men de film gaan bekijken die is samengesteld uit de 
interviews die de jeugd van nu hield met de jeugd van toen. Een aantal 
kinderen van de hoogste groepen van de basisschool ging de af-
gelopen maanden naar ouderen die de oorlog zelf nog meegemaakt 
hebben. Een afvaardiging van Makkum 70 jaar vrij bezocht Lukas 
Emmens in Brabant om zijn verhaal te filmen. Het leverde indruk-
wekkende gesprekken op. Aart Postma nam de omvangrijke taak op 
zich om alle interviews tot een film samen te smeden. 

Makkum 70 jaar vrij middagprogramma
Tegen drie uur stellen de deelnemers aan de optocht zich buiten 
Makkum op . De mannen van it Fiskhok als binnenlandse strijdkrachten 
en vlaggendragers, drumband en muziekkorps Hallelujah en de voer-
tuigen van Keep Them Rolling, bakker Kluft die brood uitdeelt en 
Blomynien die bloemen weggeeft. Een hangglider, prachtig weer en 
een dorp dat klaar staat om met vele bezoekers de vrijheid te vieren. 
Meteen al op de Touwenlaan veel publiek waarvan velen de moeite 
hebben genomen om zich in kleding van 70 jaar geleden te hullen. Op 
het plein de openingstoespraak van Durkje Hoeksema, het Canadese 
volkslied en Wim de Boer met de Makkumer hit Gretha.

Een dorp dat tot laat in de nacht bruiste. Vanaf 's middags met muziek 
van Zipp, Flash en The Barnfinds op het Plein, een draaiend rad met de 
onovertroffen commentaren van tandarts Hoekstra en dokter 
Steenhuizen, de tentoonstelling in de Waag, de film in de Prins, een 
Tuinstraat met volksdans, kinderkoor en visbakken. Voor wie alles wou 
meemaken was het nog zorgvuldig plannen wanneer er het beste Rats 
Kuch en Bonen besteld kon worden. 

Bij de prijsuitreiking voor de origineelste kleding bleek de familie 
Venema zeer terecht in de prijzen te vallen. De best geklede vrouw was 
Jetske Politiek, best geklede meisjes waren Nynke Tjeerdema en Atsje 
Politiek, best geklede jongens Friso Brink en Cornelis Politiek.

Makkum 70 jaar vrij werd georganiseerd door een comite bestaande uit: 
Durkje Hoeksema, Wiebren van der Weerdt, Hidzer Sietzema, Arie 
Kuipers, Otto Gielstra, Nelleke Oostenveld en Geartsje Haijtema.

makkum 70 jaar vrij! - bevrijdingsfeest
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Er rijden op 5 mei vier groepen legerauto’s 
door Fryslân en één komt door onze om-
geving. In Bolsward is om 9.45 tot 10.45 uur 
een stop en kunnen de plm 60 voertuigen 
worden bewonderd. De route gaat dan naar 
Nijland, naar Wolsum, Blauwhuis en Dedgum, 
om in Parrega linksaf te slaan op naar Workum. 
Door de stad gaat het vervolgens bij Zeeburg 
rechtsaf langs de IJsselmeerdijk naar Gaast. 

Om 12.00 uur komen ze via de haven en sluis-
brug Makkum binnen. Ze steken rechtdoor, en 
draaien na 100 meter rechtsaf de Markt op. 

Via de Bleekstraat en ds. Touwenlaan gaan ze 
richting Allingawier, Exmorra, Schraard, Pingjum 
en Zurich dit gebied verlaten, op naar 
Leeuwarden, waar alle vier groepen verzamelen 
voor de slotrit door de Friese hoofdstad. Op 
youtube zijn filmpjes uit 1995 te zien van de-
zelfde route, ook door Makkum, van Keep them 
rolling. Dus: kom naar de route om de stoere 
chauffeurs en enkele Canadese veteranen 
op deze WO-II voertuigen te bewonderen 
en aan te moedigen en binnen te halen als 
“de bevrijders”, 70 jaren na dato.

Keep them rolling op 5 mei door Makkum
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TE KOOP
zeilboot Schakel, hechthout, 

bouw Potma, alum. mast, 
overloop, Harken beslag,
prijs: met trailer  800,- 
zonder trailer  600,-

Tel. 0517-532199

CAFE ROMANOCAFE ROMANO
presenteert:

ZATERDAG 2 MEI
 

Live Muziek  
vanaf 21.00 uur 

Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

Geopend van
donderdag t/m zondag

vanaf 16.00 uur
Hoofdgerecht vanaf  8,50

KV MAKKUM ORGANISEERT
DE “KOORNSTRA NETTEN”
FEDERATIE JEUGD PARTIJ 

Zaterdag 9 mei a.s. wordt deze door elkaar loten 
wedstrijd voor welpen, pupillen en schooljeugd 

gehouden. De aanvang is om 13.00 uur!
De prijzen bestaan uit eretekens en worden 

aangeboden door Koornstra Netten.

Kantinedienst: 
v.a. 12.00 Stien Bosch – Greetje Twijnstra
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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       

We zijn uw 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.

Finale gedichtenwedstrijd in de bibliotheek
Op 14 april werd in de Makkumer bibliotheek 
de finale gehouden van de gedichtenwedstrijd 
ter gelegenheid van Makkum 70 jaar vrij. 
De afgelopen tijd hebben de kinderen uit de 
hoogste klassen van de basisschool les 
gekregen over de Tweede Wereldoorlog. 
Op school bekeken ze onder andere films, ze 
kregen een rondleiding van Tjerk Bruinsma 
door Makkum en Durkje Hoeksema kwam op 
school vertellen over de Makkumer oorlogstijd 
en bevrijding. En ze schreven over het thema 
oorlog en bevrijding gedichten.

De drie Makkumer basisscholen hadden 15 
gedichten geselecteerd die mee mochten 
doen aan de finale. De jury bestaande uit Els 

van Zeumeren, Hidzer Sietzema en Pleuny 
Oostenveld stond voor de zware taak om 
daaruit de vier prijswinnaars te kiezen. En de 
15 deelnemers voor de spannende taak hun 
gedicht voor een volle bibliotheek voor te 
lezen. Stuk voor stuk maakten ze indruk. Ze 
hadden zich goed ingeleefd en daar zijn 
prachtige gedichten uit voortgekomen. Geen 
wonder dat de jury wel even tijd nodig had om 
hieruit de prijswinnaars te kiezen die een 
waardebon van Speelsgoed kregen en boven-
dien hun gedicht in een van de vier variété 
shows mochten voorlezen. Na rijp beraad be-
sloten zij dat Doortje Dierick, Pieter Feenstra, 
Iris de Wit en Danny Kruithof de gelukkigen 
waren. Dit zijn de prijswinnende gedichten: 

Wat zou je doen?

Stel je voor je zit thuis opgesloten
Met buiten allemaal oorlogsvloten
Wat zou je doen de hele dag
Als je niet naar buiten mag
's avonds moeten de lichten uit 
als je van ellende je ogen maar sluit 
Zou met een pluisje spelen,
zou je een dagboek schrijven 
of op zoek gaan naar avontuur
Mensen zijn bang maar gaan toch voor elkaar door het vuur 
Wat zou je voelen woede, angst, verdriet
Maar opeens hoor je een lied
De oorlog is voorbij 
Iedereen is blij
Maar toch word er gehuild om mensen die er niet meer zijn, 
dat doet nog steeds pijn
Zelfs na 70 jaar denk ik er nog aan  
maar je kunt vertrouwen op de mensen die achter je staan

Doortje Dierick
St Martinus, groep 7

De tweede wereld oorlog

De Duitsers kwamen.
Ze schoten door alle ramen.
Sommige moesten schuilen.
Anderen moesten huilen.

Mensen gingen dood.
Sommige waren jood.
Nederland was vrij.
De datum was 5 mei.

De Duitsers hadden veel schade aangericht.
Maar wij hebben met zijn allen vrede gesticht.
Al 70 jaar is er geen oorlog meer in Nederland geweest.
We vieren nu een klein feest.

Makkum is al 70 jaar vrij.
Daarom zijn we allemaal heel blij.
Ik heb het zelf niet meegemaakt.
Het heeft me wel geraakt.

Pieter Feenstra
CBS de Ark, Groep 8b

t

Een ster voor de vrede

Ster aan de hemel, wat moet ik toch doen?

Verschuilen in een kelder dat is wat ik doe.

Ik kan jou niet zien, maar ik kan er wel voor jou zijn.

Als ik dat niet kan, doet dat erg  veel pijn.

Het is oorlog daarboven, 

Dat kun je toch niet geloven?

Een wens, dat kun je wel beloven.

Was het maar vrede, dan kan ik blij zijn.

Dat is mijn wens, en wanneer het over is zal ik je zien

Iris de Witte, groep 8

geweest.

Verraden door VaderlandIk zit nu in een kelderVerstopt voor iedereenIk zit hier nu al wekenAllemaal door de NSBJe weet wel die stichtingDie zeiden dat ze zo goed voor ons waren
De NSB zou staan voor Volk en Vaderland
Dankzij die groep zit ik nu vastMijn vrienden misschien wel vergast
Ik wil hier wegAllemaal dankzij de NSBVoor mij staat dat nu voor de:Nederlandse Slechte Beweging

Danny KruithofSt. Martinus, Groep 8

2-gangendiner € 24,502-gangendiner € 24,50
3-gangendiner € 28,503-gangendiner € 28,50

Wij zijn geopend 
van donderdag t/m zondag vanaf 16:30 uur.

Hou onze facebookpagina in de gaten 
voor Posthûsnieuws (it osthusmakkum)
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Avond4daagse 2015
Ook dit jaar kan er weer sportief gelopen 
worden tijdens de jaarlijkse avond4daagse 
die gehouden zal worden op 18, 19, 20 en 21 
mei a.s. U kunt kiezen voor de 5 kilometer of 
10 kilometer. Tijdens een van beide routes 
kunt u ruimschoots genieten van Makkum en 
zijn omgeving. Ook dit jaar is het weer hopen 
op mooi wandelweer, echter kunnen wij als 
organisatie dit helaas niet voor u regelen. Wat 
we wel kunnen is u motiveren om zoveel 
mogelijk familie, vrienden, buren en kennissen 
te vragen om deze editie mee te gaan lopen. 
Hoe meer deelnemers, hoe meer sfeer ontstaat 
op de avonden waarop wordt gewandeld.

INSCHRIJVEN:
De voorinschrijving is op woensdagavond 13 mei 
van 19.00 uur tot 20.00 uur in het MFC (sporthal) 
Makkum. De kosten zijn voor 1 avond  4,50 
en voor 4 avonden  5,-. Er is ook een moge-
lijkheid om nog in te schrijven op maandag-
avond 18 mei, echter wordt het inschrijfgeld 
dan met  0,50 verhoogd.

AANVANG:
De 10 KM start om 18.15 uur en de 5 km start 
om 18.25 uur. De wandelaars worden op de 
laatste donderdagavond feestelijk binnen-
gehaald door muziekvereniging Hallelujah om 
p/m 19.30 uur. Locatie van binnenkomst is 
wederom op de Kleiweg en als organisatie 
verwachten we weer veel publiek te mogen 
begroeten. 

VRAGEN:
Dan kunt u contact opnemen met de organisatie 
op telefoonnummer 0515-232145 of mailen 
naar info@desmakkum.nl

Bedankt!
18 april 2015. Makkum 70 jaar bevrijd. Feestje 
leuk, maar........ Helaas had waarschijnlijk 
iemand solar tuinlampjes nodig, waardoor wij 
ze nu missen. De genen die ze nodig hadden, 
besloten achteraf om ze toch maar kapot te 
gooien. 1 lamp lag namelijk stuk bij een ander 
voor huis. Bij deze bedankt, maar laat een 
volgende keer de spullen van een ander staan!

Zaterdag 2 mei 
ophaaldag oud papier
Op zaterdag  2 mei aanstaande haalt muziek-
vereniging Hallelujah het oud papier op. Voor 
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart 
komen de leden van de muziekvereniging 
vanaf 9 uur langs om de dozen langs de weg 
op te halen. Voor de straten ten Noorden van 
de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de Jister 
en de Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit dat 
iedereen de mogelijkheid heeft om het oud 
papier zelf in de container te brengen of de 
buren kan vragen om het oud papier mee te 
nemen. Om het gemakkelijker te maken zal 
één container geplaatst worden in de Botter-
straat ter hoogte van it Hof. Veel inwoners 
brengen nu al zelf hun oud papier naar de 
containers in de Klipperstraat of Botterstraat. 
Wij willen iedereen die hiertoe in staat is aan-
moedigen dit ook te doen. Alvast bedankt 
voor uw medewerking!
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Voetbalprogramma

Programma TV Makkum

Zaterdag 2 mei
Makkum 1 - Nagele 1 14:30
DWP 2 - Makkum 2 12:30
Makkum 3 - Blauw Wit '34 4 12:50
Makkum 4 - Arum 2 11:00
Makkum A1 - SJO Dronrijp/Foarut A1 15:00
Makkum B1 - SC Berlikum B1 10:00
Makkum B2 - Arum B1 9:15
Makkum C1 - Scharnegoutum'70 C1 19:30
MKV'29 C2 - Makkum C2 9:30
Leeuwarder Zwaluwen D1 - Makkum D1 10:10
RES E3 - Makkum E1 10:15
Makkum E3 - SC Bolsward E5 8:30
Makkum F2 - LSC 1890 F8 8:30
Sleat F1 - Makkum F3 10:30
Makkum VR1 - Tzum VR1 12:00
  
Kantinedienst:
Jelle Attema/ Karin Wijma 7.45-12.00
Leendert Kooistra/Anje de Vries 12.00-15.00
Cor Smit/Wiepie Adema/ 15.00-19.00
Siepie Attema 15.00-19.00

Zaterdag 9 mei
Beetgum 1 - Makkum 1 14:30
Waterpoort Boys 5 - Makkum 4 14:30
Makkum B1 - Zeerobben B2 10:00
Zeerobben F1 - Makkum F1 8:45
Makkum VR1 - SWZ Boso Sneek VR2 14:30
    
Kantinedienst: 
Yme de Jong/Aukje IJntema 8.15-12.00
Tjitske Altena/Grietje Amels 12.00-15.00
Nyk Adema/Sarah Speerstra/ 15.00-19.00
Jan Nauta 15.00-19.00

Vrijdag 1 mei (jeugd)
Makkum 1 – LTC Steenwijk 17:00

Zaterdag 2 mei (dames/heren)
Makkum 1 – Witmarsum 10:00

Dinsdag 12 mei (dames)
Makkum 1 – SLTC De Vliegende bal 13:30
Makkum 3 – Franeker TC 18:30 

Vrijdag 15 mei (jeugd)
Makkum 2 – TV Marssum 17:00

Zaterdag 16 mei (dames/heren)
Makkum 1 – TCW 10:00

Zondag 17 mei (heren)
Makkum 1 – TV de Molen 11:00

Dinsdag 19 mei (dames)
Makkum 3 – De Drie Posten 13:30
Makkum 2 – TCO Oosterwolde 13:30
Makkum 1 – Nomi 3 18:30
Makkum 2 – De Drie Posten 18:30

Donderdag 21 mei (heren)
Makkum 3 – TV Stavoren 18:30
Makkum 1 – TC Smalhorst 18:30

Dinsdag 26 mei (dames)
Makkum 1 – LTC IJlst 1 13:30
Makkum 2 – Nomi 6 18:30

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
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

De inwoners van Makkum, Skuzum, Piaam, 
Wons en Cornwerd ontvangen bij deze Belboei 
tevens het nieuwe programmaboekje van de 
Kaatsvereniging Makkum. Hierin vindt u o.a. 
informatie over alle partijen, de competities en 
de Makkumer Merke. De Heren- en Dames-
competities zijn inmiddels begonnen, maar u 
kunt ook later instromen. De Jeugdcompetitie 
start op dinsdag 5 mei, de Beginnnerscursus 
voor jeugd vanaf 6 jaar start op maandag 11 
mei en de Introductiecursus voor volwassenen 
start morgen, donderdag 30 april. 

Het bestuur wenst iedereen een sportief en 
gezellig kaatsseizoen toe !

DE OEDS V. DIJK PARTIJ
Zondag 10 mei a.s. zal deze eerste ledenpartij 
van het seizoen plaatsvinden. De partij is voor 
Heren, Dames, Schooljeugd en Pupillen. 
De prijzen bestaan uit eretekens en waarde-
bonnen en de kransen worden aangeboden 
door: Bosma Hoveniersbedrijf. Voor alle cate-
gorieën begint het om 11.00 uur. Opgeven 
voor de partij kan t/m zaterdag 19.00 uur in de 
kantine of via 06 51 071 052.

Kantinedienst 10 mei: 
Vanaf 10.30: Annet Meina – Gerda Bleeker
Vanaf 15.00: Sjoukje Hoekstra – Pietsje Altena 
 Geeske Poortstra 

Boekje KV Makkum + 1e ledenpartij

Vanaf de eerste week van mei gaan we van 
start met een nieuwe uitdaging, namelijk de 
30 day’s challenge. Elke 30 dagen start een 
nieuwe challenge. De eerste challenge die van 
start gaat is om in 30 dagen een “platte buik” 
te creëren.  Het programma bestaat uit gemak-
kelijke en pittige oefeningen die je zowel op 
de sportschool als thuis kunt uitoefenen. Het 
programma is zowel voor mannen als voor 
vrouwen uit te oefenen. De oefeningen nemen 
5 tot 20 minuten per dag in beslag en is 
daarom makkelijk vol te houden. 

Tijdens de 30 day’s challenge is het erg 
belangrijk om de juiste techniek van de oefe-
ningen te gebruiken en daarom train je 2x in de 
week onder begeleiding van een enthousiast 
team in het sportcentrum. Daarna krijg je oefen-
ingen mee naar huis om thuis het programma 
verder af te werken in je eigen tijd. De oefeningen 

kunnen elke dag verschillen of een aantal 
dagen hetzelfde zijn maar het wordt in de loop 
van de 30 dagen wel steeds pittiger. Het doel 
is om binnen 30 dagen je doel te bereiken. 
Elke 30 dagen start er een nieuwe challenge 
met zijn eigen unieke doel en oefeningen. De 
eerste 30 day’s challenge is: “de platte buik” 

Start: Maandag 4 mei
Locatie: Sportcentrum Beach Resort lifestyle
Duur: 30 dagen
Kosten:  25,- per challenge

Een mooi nieuw concept waarbij geen abon-
nement hoeft af te sluiten en zelf bepaald of je 
de challenge mee gaat doen of over slaat.  
Voor meer informatie of opgave kunt u bellen 
met: Beach Resort Lifestyle, Langezand 2c, 
0515-231551

Start: 30 day’s challenge bij Beach Resort Lifestyle

Wie bij Matroesjka denkt aan kleine Russische 
poppetjes, heeft het mis. Matroesjka is techno-
cabaret van de bovenste plank en Lisa Loeb 
en Janneke Rinzema zijn alles behalve schat-
tige poppetjes. Ze leerden elkaar kennen op 
het Conservatorium van Amsterdam, waar zij 
beiden cum laude afstudeerden in de richting 
jazz-zang. Tussen de zanglessen door ont-
dekten ze een gemeenschappelijke liefde 
voor zwartgallige humor en vunzige beats. Ze 
besloten als duo verder te gaan. Matroesjka 
was geboren.

Na 2,5 jaar samen en het winnen van de 
Publieksprijs op het Amsterdams Kleinkunst 
Festival in 2014 is het hoog tijd voor een best of. 
Want als jong cabaretduo kun je maar beter 

meteen op je hoogtepunt beginnen. In Het 
Beste Tot Nu Toe presenteert Matroesjka een 
parade van tragikomische anti-helden die 
worstelen met het allesverterende verlangen 
naar een beter leven. Voortgestuwd door 
pompende beats en vlijmscherpe sketches 
proberen zij hun eenzaamheid te overwinnen: 
van Russische internetbruiden die hun ware 
liefde in Almere zoeken, tot Oom Bob, de kin-
dervriend die zo graag een knutselmaatje wil.

Aanvang:  20:30 uur
Locatie:  Doopsgezinde kerk Makkum
Entree:   10,- NUT leden, 
  12,- niet NUT ledden
Voorverkoop: vanaf 2 mei 
 bij kantoorboekhandel Coufreur

Nut Makkum presenteert: Matroesjka - het beste tot nu toe
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Kanteldeur voor garage (ijzer),  75,- Partijtje 
overgebleven kalkzandsteen (metselsteen), ca. 
600 stuks,  50,- Tel: 06-58843402

Dorema verandastang glasfiber dus erg licht, 
25 mm rond. Ook voor andere voortenten te 
gebruiken. Klem/klem bevestiging. Max. lengte 
213 cm, in te korten op elke gewenste lengte. 
Prijs  15,- Tel: 0515-231761

Voor in de tuin een Hakselaar merk AL-KO  Type 
H 1600R Dynamic met wielen. In prima staat 
 45.- Tel: 06-20431093

Eettafel blank eiken. Lengte 180, breedt 100, 
hoog 78, dikte blad 4cm. Heeft rvs poten. 2 jaar 
oud. Tel: 0515-573676

Grenen eethoek met 6 stoelen 150.-. 4 Lloyd 
Loom stoelen in prima staat. 25.- per stuk. 
Tel: 0515-321376

Stichting Kerk en Toren Cornwerd vraagt voor de 
boekenmarkt op Hemelvaartsdag, hedendaagse 
literatuur en kinderboeken. 
Tel: 0515-232261 of 0515-23157

Kinderkleding- en speelgoedbeurs, 9 mei van 
10.00-14.00. Locatie Aeolus te Sexbierum. 
Volledige opbrengst tbv Watoto.

Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

GEVRAAGD

TE KOOP

Zoekertje

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

ENDERMOLOGIE: LIPOMASSAGE
Een mooi, strak en gezond lichaam zonder chirurgische ingreep

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

Makkum – Op maandag 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/RCAF 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 wethouder Sjoerd Tolsma 
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: ‘Wie de ogen sluit voor het verleden, 
is blind voor de toekomst’. In mei 1985 haalde de 
toenmalige, Duitse bondspresident Richard von 
Weizsäcker dit Joodse spreekwoord aan. Hij deed 
dit tijdens zijn nog steeds lezenswaardige toe-
spraak ter gelegenheid van veertig jaar bevrijding 
van de nationaalsocialistische tirannie. In 2015 
viert Nederland dat het zeventig jaar geleden 
werd bevrijd van de Duitse en Japanse onder-
drukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te 
staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de 
orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet van-
zelfsprekend. 

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 bassischool leerling het gedicht “Het blijft 

maar komen” voordragen. Dit is geschreven door 
Isa Hamerlinck (14), winnaar van de landelijke 
dichtwedstrijd “Dichter bij mei”. Leden van de 
scoutinggroep Burdine zullen de graven markeren 
met brandende fakkels. 

In het Comité werken vrijwilligers van verenigingen 
en instanties samen om de herdenking te organi-
seren. Dat zijn Koninginnevereniging, Plaatselijk 
Belang, Muziekvereniging Hallelujah, Oecume-
nisch 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: NL62 ABNA 
0215 6185 13, ten name van ‘Monumenten-
commissie 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. 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 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.

Dodenherdenking in Makkum


