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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

11Ritje over de Afsluitdijk
voortaan een waar schouwspel

door Sjirk Wijbenga

Zaterdag 18 november meerde de Sint en 
zijn zwarte Pieten aan in de Makkumer ha-
ven. De gure wind en de regenbuien weer-
hielden de vele kinderen en ouders niet om 
de Sint een warm welkom te geven in Mak-
kum. De Sint werd tevens  verwelkomd door 
Jetze Genee en de locoburgemeester van de 
gemeente Súdwest Fryslân, Stella van Gent. 
Na een lange reis over de wilde zeeën moest 
de Sint wel toegeven dat hij onderweg een 
beetje last van zeeziekte heeft gehad. Op de 
speciale pietenboot was paniek uitgebro-
ken. Terwijl ze Makkum binnenvoeren was er 
brand ontstaan. De brandweer was zeer snel 
ter plekke om het vuur te blussen. 
Zodra de Sint voet aan wal zette mengde 
hij zich tussen de kinderen. Allemaal schud-
de hij de handjes en had voor iedereen een 
woordje klaar. De pieten strooiden met pe-
pernoten en doken overal in de menigte op. 
Hallelujah zorgde voor de muzikale omlijsting 
en de kinderen zongen uit volle borst mee. 
Ook het jeugdkorps van Hallelujah was van 
de partij en de Goedheiligman genoot zien-
derogen van het speciale sinterklaas medley 
van de jonge muzikanten. Het paard Ameri-
go stond geduldig te wachten om zijn baasje 
naar het centrum van Makkum te vervoeren. 
Op het plein gaven drie pieten een demon-
stratie hoe je door een schoorsteen moet 

kruipen. Hun dagelijks werk zou je zeggen. 
Tot overmaat van ramp bleef de laatste piet 
vastzitten. Weer werd de brandweer ge-
waarschuwd. De commandant mopperde: 
“We zijn net bij jullie geweest”. Nog geen 
minuut later verscheen de brandweerwagen 
en met een brandweerladder werd de piet 
uit zijn benaderde situatie gered. Tijdens de 
reddingsactie zongen de pieten een speciaal 
lied over hun vastzittende collega. Daarna 
werden de kinderen verdeeld in drie groe-
pen. De jongste groep vermaakten zich uit-
stekend met de poppenkast in “Het Anker”.  
In Danscafé Schippers was voor groep 6,7 
en 8 een pittige pubquiz georganiseerd.  De 
kinderen van de middengroep  waren wel-
kom in “de Prins” waar een theatervoorstel-
ling  werd gespeeld.
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Turfmarkt 49

Vraagprijs
€ 246.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Sinterklaas is weer in land
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FamilieberichtenInfo
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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: 
1, 2 en 3 december:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
8, 9 en 10 december:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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

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

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 versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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: Hunia's Drukkerij, Workum

IN MEMORIAM

GEBORENJUBILEUM

OVERLIJDEN Agenda

Op zaterdag 2 december a.s. om 20.00 uur in 
de Koepelkerk te Witmarsum is het jubileum-
concert van het 90-jarige koor Scheppings-
gave. Voor het jubileumconcert op 2 decem-
ber a.s. wordt geen entree geheven. Bij de 

uitgang is er een collecte. 

Zijn stoel is leeg
Zijn stem is stil

Wie hem heeft gekend
Weet wat dit zeggen wil.

 
Mijn innig geliefde man,

Kurt Dieter Wedel
 

* 23 februari 1932   † 27 november 2012
 

Makkum:
MARIA Elizabeth WEDEL-Huyzen

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 15 november is overleden onze
bewoner

Mevr. J. Allema - Kuipers

Wij wensen de familie veel sterkte met 
dit verlies.

 Directie, bewoners, personeel
 en vrijwilligers
 Patyna, locatie Aylva State

Witmarsum,  15 november 2017

1 december 2017
19:15 S.V.W. MC 2-Makkum MC 1
Thuis
20:15 Makkum DS 4-Oeverzwaluwen DS 4
20:15 Makkum MB 1-Heecherop MB 1
20:15 Makkum MC 2-O.T.I.B. MC 2
21:30 Makkum DS 3-Top en Twel DS 3
21:30 Makkum DS 5-Staveren DS 3
 
8 december 2017
19:15  A.V.C. ‘69 MB 2-Makkum MB 1
20:15  s.v. De Walde DS 1-Makkum DS 3
21:30 s.v. De Walde DS 2-Makkum DS 5
Thuis
20:15 Makkum XC 1- Oeverzwaluwen MC 1
20:15 Makkum MC 1-Swette Switters MC 1
20:30 Makkum DS 2-VoVeSa DS 1
21:30 Makkum DS 1-Swette Switters DS 1
 
9 december 2017
17:30  DSVS MC 1 - Makkum MC 2

Programma Volleybal
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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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Voor 1e Kerstdag zijn wij
volledig volgeboekt!

Het is dus niet meer mogelijk
voor deze dag nog te reserveren.

Op 2e Kerstdag hebben we
vanaf 11:00 uur een kerstbrunch.
Hiervoor kunt u nog reserveren op
info@itposthus.nl of 0515-231153.

Brassband “Greidbrass” is geen onbekende 
meer tijdens de Kerst Zing Mee. Ook  in  vo-
rige edities heeft dit orkest haar muzikale me-
dewerking verleend bij de begeleiding van de 
samenzang. Ook geeft het orkest nog enige 
intermezzo’s. Greidebrass heeft reeds vele 
goede resultaten geboekt op diverse concour-
sen. Het staat onder leiding van de heer Marco 
Middelberg en is opgericht in 2008 en telt ruim 
25 leden. Velen van hen spelen nog bij andere 
muziek  verenigingen. Men treedt naar buiten 
middels concerten en concoursen, festivals en 
begeleiden kerkdiensten. Zo ook de 29e Kerst 
Zing Mee in MFC “Maggenheim” in Makkum, 
op 10 december om 19.30 uur.
Enige liederen worden begeleid op  piano, 
door de heer Koos Dreunhuizen uit Sneek. 
Hij is ook al jaren bij de Kerst Zing Mee be-
trokken. In Makkum is hij geen onbekende. Hij 

heeft enige jaren het Mannenkoor de Flevo-
zangers gedirigeerd.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is 
vrij, wel is er een collecte ter bestrijding van 
de onkosten.

Voor info:
St. Goed Nieuws Makkum,
tel. 231618-231148-542126.

Kerst Zing Mee concert Makkum

Alzheimer Collecte
In week 45 werd in Makkum én Schraard de 
collecte voor Alzheimer Nederland gehouden.
De opbrengst was € 1507,76. Zowel gevers 
als collectanten, hartelijk dank.
De coördinatoren,
Pietsy van der Weerd en Marga Huisman. 
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet 
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van 
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek 
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Voor mijn lieve 3-jarige Friese Stabij zoek ik 
iemand die haar 4 dagen in de week 1x per 
dag uit wil laten of haar die dagen mee naar 
huis wil nemen. Silke is een vriendelijke hond 
en ze kan goed met andere honden overweg. 

Tel. 06-43015090

Te koop: thuisbrenger golf 5 met krik, ban-
denmaat t 125/70 r18. € 40,-.

Tel. 06-13570329

Gevraagd, Een handige klusser die voor een 
ouder iemand, voor een redelijke prijs, een 

klus wil aannemen.
Locatie Zurich, tel. 0517-859060

Fiets vermist. Blauwe jongens fiets 24”
vermist. Hadden we even tegen boom gezet 

aan weersterweg tegenover de Sauna
leliehof. Graag bellen met 0515-233999

of 06-51523485.

Ik wil graag terug naar mijn geboorteplaats 
Makkum of omgeving. Heeft u voor mij een 
fijne woonplek incl. tuin (waar ik lekker kan/

mag tuinieren) en ook nog eens voor een 
leuke huurprijs (toeslag mogelijk)?
Mail mij; belldahlia@hotmail.com

VERLOREN in de Kerkstraat /Schoolbuurt 
Makkum. Hele oude, niet geroeste sleutel, 
kleur donker grijs, lengte ongeveer 8 cm, 
sleutel zit aan platte zwarte sportveter.

Beloning voor de vinder/ster.
06 31930628 of 0515 232755

Zoekertjes

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 2 december
15:00 uur Franeker SC 1 - Makkum 1
12:30 uur S.C. Stiens 2 - Makkum 2
14:00 uur Woudsend 2 - Makkum 3
14:30 uur HJSC 2 - Makkum 4
11:00 uur Makkum JO19-1 - Harlingen JO19-1
09:00 uur SC Bolsward JO17-2 - Makkum JO17-1
09:00 uur Makkum JO15-1 - Scharnegoutum’70 JO15-1
10:00 uur Nicator JO13-1 - Makkum JO13-1
13:15 uur Makkum JO13-2 - Workum JO13-3
08:50 uur Zeerobben JO11-2 - Makkum JO11-1
10:55 uur Makkum JO11-2 - Scharnegoutum’70 JO11-2
09:00 uur SJO RVC JO9-1 - Makkum JO9-1
10:00 uur Makkum JO9-2 - AVV JO9-1G
12:30 uur DIVA’83 VR1 - Makkum VR1
Woensdag 6 december
19.30 uur Makkumvr 1 - Arumvr 1
Kantine
08.15-12.00 Jeffry vd Werf/Niels de Boer
12.00-15.00 Anette Meina/Hanny Brandsma
15.00-19.00 Rene Reinsma/Johan Tilstra/Hidde de Zee

Zaterdag 9 december
15:00 uur Makkum 1 - Scharnegoutum’70 1
12:30 uur Makkum 2 - Workum 2
14:30 uur Makkum 3 - ONS Sneek 3
12:30 uur Makkum 4 - Oeverzwaluwen 4
12:30 uur Workum JO19-1 - Makkum JO19-1
10:15 uur Makkum JO17-1 - Workum JO17-1
10:40 uur ST IJVC/Blauwhuis JO15-1 - Makkum JO15-1
08:30 uur Makkum JO13-1 - SWZ Boso Sneek JO13-1
10:00 uur Mulier JO13-1 - Makkum JO13-2
09:00 uur Makkum JO11-1 - Stormvogels’64 JO11-1
11:45 uur SC Bolsward JO11-8 - Makkum JO11-2
10:10 uur Zeerobben JO11-7 - Makkum JO11-3
10:00 uur Makkum JO9-1 - Workum JO9-1
08:45 uur Franeker SC JO9-3 - Makkum JO9-2
10:15 uur Makkum JO9-3 - Harlingen JO9-2G
14:15 uur Makkum VR1 - Franeker SC VR2
Kantine
08.00-12.00 Yme de Jong/Sjoerd Gielstra
12.00-15.00 Annika v Malsen/Tjitske Altena
15.00-19.00 Gerlof smit/Jesse Adema/Jouke abe Tilstra

Woonzorgcentrum Avondrust in Makkum be-
staat 250 jaar. Dit jubileum wordt op zaterdag 
9 december gevierd met alle bewoners en 
dorpsgenoten uit Makkum en omgeving.

Deze dag is feestelijk omlijst met muziek, the-

ater, een speciale foto-expositie en culinaire 
hapjes. Over ruim een week is het zover. Avon-
drust in Makkum viert groots haar 250-jarig 
bestaan. Gedurende de dag staan er verschil-
lende activiteiten op het programma waar u 
vrijblijvend bij aan kunt schuiven. 

250-jarig jubileumfeest bij Avondrust
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade ............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade .. € 6,25 / 2 kg € 12,50 
1 kg hamlappen ................ € 6,50 / 2 kg € 13,50 
1 kg speklappen ............... € 5,75 / 2 kg € 11,50 
1 kg shoarmavlees ........... € 5,75 / 2 kg € 11,50 
1 kg verse worst .................................... €   5,00 
1 kg fricandeau ...................................... €   7,50 
1 kg schnitzel .........................................€   8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks ............................... €   4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart .................................... €   5,00 
1 kg biefstuk ..........................................€   8,00 
1 kg kipfilet.............................................€   7,00 
hamburgers  5 stuks ................... €   4,50 
boomstammetjes  5 stuks ................... €   4,50 
kipschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
kip cordonblue  5 stuks ................... €   4,50 
slavink  5 stuks ................... €   4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen  
1 kg verse worst             € 42,50
2 kg bieflappen     
3 kg gehakt                  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Ondernemersfonds
De aanvragen voor het ondernemers-
fonds zijn in  2017 verlopen via de 
pitches die gehouden werden in de Pi-
ramide op het strand. Dit jaar hoeven 
de aanvragen niet gepitcht te worden, 
maar kunnen ze rechtstreeks aange-
vraagd worden.
Via onderstaande link komt u op de 
pagina van de Vereniging Voor Bedrij-
ven, waarop het de procedure voor het 
aanvragen staat. Jullie kunnen tot 31 
december 2017 de vragen indienen.
http://www.vvb-makkum.nl/aan-
vraagof.php
Mochten jullie vragen hebben, stel ze 
dan gerust via de mail of schiet ons 
even aan.
 Met vriendelijke groet, Bestuur OVM

SNEEK – Sander de Rouwe treedt de komen-
de weken op als informateur bij de coalitievor-
ming in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is 
gevraagd door lijsttrekker Maarten Offinga van 
het CDA, de partij die woensdag bij de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad de meeste 
zetels behaalde.

Gebruikelijk is dat de grootste partij de leiding 
neemt bij de vorming van een nieuwe coalitie. 
De Rouwe is lid van het College van Gedepu-
teerde Staten van de Provincie Fryslân. Eerder 
was hij namens het CDA lid van de Tweede 
Kamer.
De Rouwe heeft aan de basis gestaan van 
de huidige coalitie. De werkwijze werd toen 
door de verschillende politieke partijen ge-
waardeerd en vormde de reden om De Rou-
we wederom te benaderen. De Rouwe begint 
maandag 27 november met verkennende ge-
sprekken met de lijsttrekkers van alle negen 
partijen. Zo wil hij inzicht krijgen in de politie-
ke koers voor de bestuursperiode 2018-2022, 

en welke partijen daar het best bij passen. Hij 
streeft er naar uiterlijk 5 december verslag te 
doen van zijn bevindingen. Met de oplevering 
van de eindrapportage (advies nieuwe coalitie) 
is de opdracht voor de Rouwe is afgerond.

Sander de Rouwe treedt op als informateur

Muziekvereniging Hallelujah
haalt weer oud papier op
Op zaterdag 2 december zorgt Hallelujah weer 
voor de inzameling van het oud papier. Voor 
het gebied ten zuiden van de 2e Melkvaart ko-
men 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 containers in de Klipperstraat of ter hoog-
te van It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk 
dank!

Door Judith van Lavieren

Sintwilledei, de spelletjesdag die in Makkum 
gehouden wordt in de periode dat Sinterklaas 
in het land is en zijn laatste inkopen doet, trok 
dit jaar maar liefst 125 jeugdige deelnemers. 
Samen met  de  meegekomen vaders en moe-
ders,pakes en beppes zorgde  dat van half 
twee tot half vier voor een gezellige drukte in 
het centrum. Ook toevallig passerende bezoe-
kers en toeristen haakten aan en gingen aan 
de slag met de opdrachten en spelletjes die 
als thema de brandweer hadden meegekre-
gen. Sinterklaas was met drie Pieten aanwezig 
en sloeg alles goedkeurend gade.

Tijdens de intocht had de brandweer Sinter-
klaas natuurlijk fantastisch geholpen door de 
brand op de pakjesboot te blussen en de Pie-
ten uit de schoorsteen te bevrijden. Ook nu 
waren ze weer van de partij om te helpen en de 
kinderen belangrijke dingen te leren. Er werden 
brandslangen opgerold, brandweerkleding en 
helmen zo snel mogelijk aangetrokken om in 
die uitrusting vervolgens opdrachten te doen 
met een zak met sinterklaascadeautjes op de 
rug. Ezeltje prik werd brandweerwagentje prik, 

brandweerhelmen dienden als doel om zoveel 
mogelijk pittenzakken in te gooien en je kon 
op de foto in een brandweerauto.

In de bibliotheek kon iedereen een stukje 
brandweerslang kleuren. Deze stukken vor-
men nu samen een mooi kunstwerk. Er moch-
ten ook wensen op genoteerd worden, want 
naar verluid doet Sinterklaas wel eens een 
tukje in de bieb en heeft dan alle tijd om de 
verlanglijstjes nog even door te nemen…
De vrijwilligers hadden een koud maar gezel-
lig klusje. De organisatie zorgde goed voor ze 
door warme chocolademelk bij iedereen langs 
te brengen.

Wie op het deelnameformulier alle opdrachten 
afgetekend had ,oftewel  alle vuurtjes geblust 
had, mocht een bakje met lekkers gaan halen 
voor de Zwaan. Er werd hier ook koek verguld. 
De versierde koekjes vielen goed in de smaak 
en zagen er prachtig uit.

Een leuke goed georganiseerde middag, met 
muziek van Jaspers en van de drumband, 
waarop de basisschooljeugd zich prima ver-
maakt heeft.

Druk bezochte Sintwilledei 2017



pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 29 november 2017

Woensdag 20 december 

De eerstvolgende Belboei is daarna weer op 10 januari 2018

2018

Door Judith van Lavieren

Op vrijdag 8 december van 16.00 uur tot 21.00 
uur presenteren ondernemers, horeca en vele 
vrijwilligers de kerstmarkt Moai Makkum Ûn-
dernimt Kryst. De kramen voor de editie van 
2017 worden beschikbaar  gesteld door het 
Ondernemersfonds. De kramen komen te 
staan in de Kerkstraat (vanaf de Middenstraat) 
en op Markt en Plein.  “De vele aspecten die 

Makkum biedt zullen in een sfeervolle omge-
ving ten toon worden gespreid. Kom genieten 
van al het mooie van Makkum in kerstsfeer”, 
aldus organisator Aaltje Hendriks van BlomY-
nien.
Kom genieten van lekkere hapjes en drank-
jes, beluister de gedichten die de mannen van 
It Fiskhok gemaakt hebben. Onder de naam 
Red de Obe binden deze mannen weer de 
strijd met elkaar aan om te bepalen wie van 

Moai Makkum Ûndernimt Kryst 2017
hen dit jaar het beste gedicht van Makkum 
heeft geschreven. Dit alles uiteraard wel op 
een relaxte manier, met een lekker warme tent 
met een fris pilsje en warm gebakken visje als 
entourage.
De koren Forte en Nostalgia zorgen ervoor dat 
er kerstliederen ten gehore worden gebracht.
Stichting Ald Makkum opent ter gelegenheid 
van Moai Makkum Ûndernimt Kryst  de deu-
ren van het Waaggebouw. Men heeft een ten-
toonstelling gemaakt van schoolfoto’s van alle 
scholen van Makkum. Bijzonder leuk om te 
bekijken en wellicht kunt u de Stichting hel-
pen. Nog niet alle namen van de geportret-
teerde personen zijn bekend….

“Voor de kinderen dit jaar geen speurtocht 
maar een wensboom. Kinderen in de leeftijd 
van 4 tot 12 jaar mogen een wens in de wens-
boom plaatsen. Ze kunnen daarvoor gebruik 
maken van de in deze belboei afgebeelde 
kleurplaat van een kerstbal. Versier  hem zo 
mooi als je kunt en schrijf je wens erop. Wie 
weet wordt jouw wens vervuld! Bij BlomYnien 
zijn tijdens de kerstmarkt ook nog  kerstballen-
formulieren te verkrijgen om te versieren en in 
de boom te hangen”, vertelt Aaltsje Hendriks.
Mochten er nog vragen zijn over Moai Mak-
kum Ûndernimt Kryst, dan kunnen mensen  
gerust even langs komen in de winkel”, besluit 
Aaltsje Hendriks van BlomYnien.

De papieren VVV-bon
gaat verdwijnen
Jaren lang is Mode en Cadeauboutique ’t Pa-
reltje in Makkum verkooppunt van VVV-bon-
nen geweest. De VVV-bon van papier wordt 
momenteel vervangen door een plastic ca-
deaucard. Deze nieuwe versie van de VVV-bon 
gaat samen met nieuwe, door de VVV bepaal-
de, verkooppunten. ’t Pareltje verkoopt vanaf 
heden geen VVV-bonnen meer. Tevens neemt 
’t Pareltje vanaf heden geen VVV-bonnen meer 
aan als betaalmiddel.

Kerstkaarten?
Hunia’s Drukkerij is hét adres voor 
het drukken van uw kerstkaarten

Bel of kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden

Hunia’s Drukkerij
Spoardyk 56 • 8711 CK Workum • 0515 541466
info@huniadrukkerij.nl • www.huniadrukkerij.nl
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Door Judith van Lavieren

Museumdorp Allingawier wordt bestuurd door 
de Stichting Aldfaers Erf. Anderhalf jaar gele-
den zijn Hilda van der Meulen en  Peter van 
der Wal voor de stichting aan het werk ge-
gaan. Het is de bedoeling dat Allingawier een 
gecertificeerd museumdorp wordt. Om dat te 
bereiken is er een plan geschreven, een zo-
genaamd bidbook, om de museumfunctie te 
versterken. “De oude deel krijgt zijn muse-
umfunctie terug, de horeca wordt momen-
teel verplaatst naar de schuren op het erf. We 
willen hier de “nieuwe Friese keuken”aanbie-
den. Albert Kooy van Stenden helpt met het 
ontwikkelen van een passende receptuur. Het 
uitgangspunt is dat men het oude Friese hier 
mee kan maken en inspiratie krijgt voor de 
toekomst”, aldus Hilda van der Meulen.
De rondleiding van Hilda van der Meulen is een 
inspirerende mix van nostalgisch terugblikken 
en enthousiasme voor de toekomst. Of anders 
gezegd: op de hoogte gebracht worden over 
hoe men hier van nostalgie naar erfgoed wil 
gaan. De smederij waar vrijwilligers met gas-
ten aan het werk gaan. De stal die men tot le-
ven wil brengen met technische trucs. De aan-
dacht voor de collectie: op een juiste manier 
beheren en behouden wat er is. Tegelijkertijd 
een flinke update en uitbreiding van de com-
municatie naar buiten toe  proberen te realise-
ren. De mogelijkheden van het museumdorp 
met kerkje als bijzondere locatie voor trouwe-
rijen belichten. Wellicht een schoenmaker vin-
den voor in de werkplaats. 
 Educatie is een speerpunt. Naast de educa-
tieve programma’s voor onderbouw en boven-
bouw wil men graag het ambacht onder de 
aandacht brengen van de bovenbouwgroepen 
in de basisschool. Laten zien hoe mooi het 
ambacht, ook vandaag de dag, is en prachtig 

Museumdorp Allingawier volop in ontwikkeling

om je beroep van te maken.
“ Allingawier was een vissersdorp aan de Mak-
kumer Mar. De lamp voor het raam die diende 
als “Baken van Allingawier “getuigt er nog van. 
Wat was de invloed van de drooglegging van 
de Mar op dit dorp. Dat is “It Ferhaal” dat we 
hier willen vertellen, vanuit de mensen: hoe 
beleefde de mienskip dat?”

 Een museum dat de geschiedenis van het 
Friese platteland wil vertellen en daarvoor de 
kracht van verhalen wil gebruiken. Bijvoor-
beeld aan de hand van de ingelijste brief van 
Sjoerd. Die vertelt het verhaal van deze 12 ja-
rige jongen die in 1913 als knecht op de boer-
derij werkte. “Hij schrijft dat hij heel graag naar 
school zou willen. Kinderen van nu moeten 
naar school en weten eigenlijk niet meer dat 

het een voorrecht is om naar school te mo-
gen.” 
Van der Meulen zou ook graag het element 
van living history toevoegen: vrijwilligers die in 
de huid kruipen van de vroegere dorpsbewo-
ners of van de mensen die hier bijvoorbeeld 
als venter door het dorp trokken. “Dat kan in 
een toneelspelende rol maar ook als gids die 
de bezoekers meeneemt. Input en verhalen 
van mensen uit Allingawier en omgeving (het 
gebied waar het museum over wil vertellen 
strekt zich uit tot Ald Wunseradiel) is ontzet-
tend welkom. Bijvoorbeeld mensen die meer  
kunnen vertellen over het schooltje van Allin-
gawier, daar zou ik heel graag mee in contact 
willen komen.” 
Wilt u meer weten over Museumdorp Allinga-
wier of wilt u op de een of andere manier een 
bijdrage leveren aan It Ferhaal? U kunt rea-
geren per mail; info@hetfriesemuseumdorp.
nl of bellen met Hilda van der Meulen: tel 06-
15000720 

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
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Oproep: Ambassadeurs gezocht voor het 
Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele 
Zorg
Ben je mantelzorger of mantelzorger geweest 
en/of heb je affiniteit met mantelzorgers? Het 
Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informele 
Zorg draagt financieel bij aan ondersteunings-
projecten voor mantelzorgers en vrijwillige 
zorgverleners in de gemeente Súdwest-Frys-
lân. Om dit te kunnen doen zoeken we am-
bassadeurs die 
• in het dorp, in de stad, in de streek informa-

tie geven over het Fonds;
• contacten leggen met inwoners, verenigin-

gen en instellingen;
•   kansen zien voor initiatieven om mantelzor-

gers en zorgvrijwilligers te ondersteunen.

Activiteiten tot dusverre
Het Stimuleringsfonds Mantelzorg en Informe-
le Zorg bestaat sinds april 2017. Iedereen met 
goede ideeën kan hier een beroep op doen. 
In het eerste halfjaar zijn zeven aanvragen in-
gediend voor financiële ondersteuning. Inmid-
dels zijn twee projecten afgerond waarmee 

125 mantelzorgers werden bereikt; een mooi 
resultaat. Vijf projecten worden nog uitge-
voerd.

Bevlogen, creatief
Het Fonds verdient meer bekendheid, zodat 
meer mantelzorgers en zorgvrijwilligers van 
alle leeftijden er wat aan hebben. We zoeken 
daarom één of meer gezichten, fiere ambas-
sadeurs die met de ‘laarzen in de Friese klei’ 
staan, die anderen weten te inspireren en be-
vlogen zijn om dit traject mede vorm te geven. 
Ook creativiteit is een vereiste: we zoeken met 
elkaar naar originele/bijzondere activiteiten die 
ondersteunend kunnen zijn voor de mantel-
zorgers en zorgvrijwilligers in onze gemeente. 

Het is mogelijk om hiervoor een passende ver-
goeding te geven. 
Lijkt het je wat, wil je meer weten? Mail dan 
met de voorzitter van het Fonds, 
Nynke de Vries, devriesns@gmail.com

Wie helpt ons om ons fonds een gezicht te geven? 

3 december 9.30 K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo 1e Advent en 
Jeugdkerk
10 december 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo 2e Advent

Kerkdiensten

Vanaf 21 november gaat maaltijdservice Van 
Smaak in heel Friesland warme maaltijden 
bezorgen dankzij een samenwerking met su-
permarktketen Poiesz. Nog nooit eerder heeft 
een maaltijdservice de sprong gewaagd om zo 
groots in te zetten op de warme maaltijdbe-
zorging. 
Van Smaak en Poiesz gaan elkaars logistieke 
netwerk gebruiken en investeren in een geza-
menlijk wagenpark. De twee Friese bedrijven 
bedekken ongeveer hetzelfde marktgebied en 
kunnen zo efficiënter en duurzamer werken. 
Warme maaltijden van Van Smaak worden 
voortaan, naast de eigen vestigingen, nu ook 
vanuit Poiesz winkels bij de klant aan huis be-
zorgd.
Volgens Van Smaak is er een groeiende vraag 
naar warme maaltijden aan huis en persoonlij-
ke service. De warme maaltijden worden vers 
bereid en door een vaste chauffeur bezorgd. 
‘‘Van Smaak en Poiesz hebben elkaar gevon-
den omdat we dezelfde waarden hebben als 
het gaat om persoonlijke aandacht voor de 
klant’’, vertelt directeur Henk Peter Jagersma 
van maaltijdservice Van Smaak. 

Een unieke
samenwerking
maaltijdbezorging
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Peugeot 208 1.2 VTi Active Ford Fiësta 1.6TDCi
Bj 2016
5 drs
Zwartmet.
Navigatie
Airco
Cruisecontr.
mistl. voor
23dkm

e 12.845,- e 7.335,-
Auto Verhuur • Aanhanger Verhuur • Occasions met bovaggarantie!

Bj 2014
5 drs
Diesel
Titanium
Ac-ecc
Cruisecontr.
Navigatie
LM-velgen
Nw. staat, super mooi
111dkm

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig, 

stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraak-

taal, sociaal) verloopt langzamer of 
anders dan gewenst

• De schoolresultaten (leren lezen, 
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend 
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig 
oefenen 

• Er is een diagnose vastgesteld, maar 
hoe daar mee om te gaan op school? 
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beeldden-
ker, ADHD, PDD-NOS, etc.) 

• Er komt niet uit, wat er wél in zit!

De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in 
het begeleiden en coachen van kinderen 
bij wie leren niet vanzelf gaat. 

Niet denken in problemen en belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl
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AFSLUITDIJK – Een ritje van en naar Noord-Holland wordt aan het begin en het eind van de Afsluitdijk voortaan een waar schouwspel. Met de 
voltooiing van Icoon Afsluitdijk is de route van Kornwerderzand naar  Den Oever een stuk aantrekkelijker geworden. Onlangs was de officiële lan-
cering van het project, dat bijna drie jaar duurde. Ontwerper Daan Roosegaarde is met zijn team verantwoordelijk voor de verfraaiing van de route.

Ritje over de Afsluitdijk voortaan een waar schouwspel

Door Judith van Lavieren

 “Iedere vrijdagmiddag traint de volleybaljeugd 
van vier tot vijf uur in het MFC. Deze kinderen 
uit de groepen 3 tot en met 8 van de basis-
school hebben in de periode van oktober tot 
en met april twee keer in de maand een wed-
strijd op de zaterdagochtend. Ontzettend leuk 
en leerzaam om zo het geleerde in de praktijk 
te kunnen brengen”, aldus Marlisa Groen van 
de Volleybalvereniging Makkum. “We spelen 
in de regio Sneek en ook wel in Workum. Mak-
kum had nog nooit de eer gehad om zo’n CMV 
( Cool Moves Volleybal)-toernooi te organise-
ren.” Tot zaterdag 25 november…
“De sporthal in Bolsward bleek op het laat-
ste moment niet beschikbaar te zijn en er 
werd gevraagd of we konden helpen. Of we 
het toernooi in Makkum konden organiseren?  
Niet zomaar iets want op zo’n toernooi treden 
50 teams van 5 a 6 kinderen aan en heb je dus 
tussen de 250 en 300 kinderen en hun coa-
ches en begeleiders over de vloer.”  Toen het 

MFC vrij bleek te zijn besloot Volleybalvereni-
ging Makkum  de uitdaging aan te gaan. “De 
oudere jeugd heeft fantastisch geholpen met 
het verzamelen van de wedstrijdbriefjes, door-
geven van de standen en het in de gaten hou-
den van de klok”, vertelt Marlisa Groen. Men 
kon  aan het eind van de ochtend terugzien 
op een zeer geslaagde en gezellige thuiswed-
strijd. Op 6 speelvelden werd sportief strijd 
geleverd, in de kantine was het een gezellige 
drukte en als verrassing bezocht Sinterklaas 
het MFC!

Dat Sinterklaas daar tussen het bezoek aan 
Avondrust en Sintwilledei  door tijd voor had 
kunnen inplannen werd enorm gewaardeerd. 
Vaders zongen en kinderen vonden het erg 
leuk dat Sinterklaas had gezien hoe goed ze 
gespeeld hadden. Het MFC was tot in alle 
hoeken gevuld met sportieve activiteit en veel 
gezelligheid tussen de wedstrijden door. Voor 
herhaling vatbaar was de algemeen gedeelde 
conclusie.

Volleybalvereniging houdt CMV-toernooi in Makkum
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710


