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Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1705 - 27 november 2019 

De eerstvolgende reguliere 
Belboei komt uit op

woensdag 11 december en
de speciale Kerst- en

Nieuwjaarseditie komt uit op 
woensdag 18 december

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

8Bijzondere kunsttentoonstelling
in de bibliotheek geopend
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Lees verder op pagina 3
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Brouwerssteeg 3

Vraagprijs
€ 199.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

SNEEK

TE KOOP:
Woning 2-onder-1 kap, De Jister 15 Makkum

Vraagprijs: € 240.000

Molenweg 23, 8748 BL Witmarsum
0517-531488

info@sprikkeurs.nl

Sinterklaas in Makkum aangekomen

Door Sjoukje Steinhovden

Het zal niemand zijn ontgaan: Sinterklaas 
is weer in Makkum! Opgewacht door alle 
kinderen van Makkum en omstreken, hun 
familie en natuurlijk muziekkorps Hallelu-
jah kwam hij op zaterdagmiddag 16 no-
vember op de pakjesboot aan in de haven. 
Traditiegetrouw werd hij welkom geheten 
door Jetze Genee en omdat het natuurlijk 
een heel belangrijke gebeurtenis is, was 
ook wethouder Erik Faber aanwezig om 
de Sint te verwelkomen. Nadat alle kinde-
ren waren voorzien van pepernoten was 
het tijd om naar het centrum te gaan. Het 
nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel, 
vond het allemaal toch wel erg spannend 
en toen de Sint nèt op zijn rug zat werd 
hij onrustig en begon te bokken. Tot ieders 
schrik viel Sinterklaas van het paard, maar 
de dappere goedheiligman stond op en 
probeerde het nog een keer en toen ging 
het goed: ongeschonden kwam hij aan op 
het Plein. Hij zei later dat het eigenlijk ge-
woon een “vreugdehupje” was geweest 
van Ozosnel. Opmerkelijk was dat de 
Hoofdpiet niet, zoals normaal, naast hem 
liep, maar een lift kreeg van hulppietje Wil-
lem Jente, die met zijn paard(je) en wagen 
naar het Plein ging.

De reden hiervoor was dat de Hoofdpiet èrg 
moe was de laatste tijd. De andere Pieten lie-
ten hem al het werk doen en zelf zaten ze de 
hele tijd alleen maar achter hun iPad en te-
lefoons… Maar gelukkig was het hem toch 
gelukt de Pieten zover te krijgen dat ze weer 
actiever werden en gingen sporten. Velen 
van hen waren zelfs zo fanatiek dat ze in hun 
sportoutfit naar Makkum waren gekomen. 
Dat vroeg natuurlijk om een wedstrijd en die 
kwam er ook! Vier gymnastiekpieten, Rico de 
bokspiet, een voetbalpiet en een tennispiet 
namen het tegen elkaar op. Er stond veel op 
het spel: de hoofdprijs was een gouden pe-
pernoot! Afgesproken werd dat wie het hard-
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Info
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)

Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis 
en wonen met zorg. 
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum
T. 0515 - 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE 
Van Aylvaweg 29, 8748 CC Witmarsum 
T. 0517 - 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
THUISZORG PATYNA
Makkum e.o.: Wijkverpleegkundige Siska Bosma
06 13500473
Witmarsum e.o.: Wijkverpleegkundige Joukje Reitsma
06 83606917

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

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum 
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45

Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht. 
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de 
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek. 
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

Familieberichten

It gemis sil bliuwe,
Mar de moaie oantinkens ek…

Stil en oandien binne wy troch it hastich 
ferstjerren fan

Klaas Abma

heit fan ús freonen Lolkje en Durk.

Wy winskje jimme en de neiste famylje 
in protte sterkte ta mei dit ferlies.

 Freonenploech
 Karmasterkorps Yn ‘e Bocht

Kerkdiensten
PKN

1 december 9.30 K.C. Het Anker
1e advent Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo

8 december 9.30 K.C. Het Anker
2e advent pastor S. Draisma, Bolsward 

RK Kerk
Makkum

Zondag 01-12, 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastor N. ten Wolde.

Zondag 08-12, 09.30 uur, Doopsgezinde kerk, 
Pastoor A. Bultsma .

Witmarsum
Zondag 01-12, 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 08-12, 09.30 uur, Pastor J. van Beek.

Minniste Mienskip Makkum e.o.
Vrijdag 6 december, 19.00 uur - Gespreek
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................. € 8,00
1 kg schouderkarbonade ....................... € 7,50 
1 kg hamlappen ...................................... € 7,75 
1 kg speklappen ..................................... € 7,00 
1 kg shoarmavlees ................................. € 6,75 
1 kg verse worst ..................................... € 6,25 
1 kg fricandeau ....................................... € 9,00 
1 kg schnitzel ......................................... € 9,50 
1 kg varkenshaas ................................. € 12,50 
1 kg krabbetjes ............... € 4,75 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................ € 5,00 
1 kg rundvlees ........................................ € 7,00 
1 kg bieflappen ............... € 8,00 / 3 kg € 22,50 
1 kg ossenstaart ..................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ........................................... € 9,00 
1 kg kipfilet ............................................. € 8,00 
hamburgers  5 stuks .................... € 5,00 
boomstammetjes  5 stuks .................... € 5,00 
kipschnitzel  5 stuks .................... € 5,00 
zigeunerschnitzel  5 stuks .................... € 5,00 
kip cordonblue  5 stuks .................... € 5,00 
slavink  5 stuks .................... € 5,00 
1 kg gehakt ..................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen 
1 kg verse worst 
2 kg bieflappen 
3 kg gehakt 

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 49,00

ste applaus kreeg zou winnen. Het was een 
spannende strijd, maar de onpartijdige jury, 
in de persoon van wethouder Erik Faber, be-
sloot dat de tennispiet had gewonnen. Nu wa-
ren de Pieten goed op dreef en er volgde nòg 
een wedstrijd: touwtrekken! Er werden twee 
gemengde teams samengesteld van Pieten 
en kinderen, die tegenover elkaar kwamen 
te staan. Beide teams hielden het heel lang 
vol, maar uiteindelijk was het het team van de 

Jumbopiet dat de wedstrijd won.
Na al deze sportiviteit werd het officiële ge-
deelte afgesloten en was het tijd voor ande-
re activiteiten. Daarvoor werden de kinderen 
in drie leeftijdsgroepen gesplitst. De jongsten 
gingen naar het Anker, waar ze samen met 
dansjuf Willy en de Pieten gingen dansen. 
Voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 was er 
een toneelvoorstelling met Inkiepinkie in De 
Prins en de oudste groep ging in Danscafé 
Schippers een speciale versie van Bingo spe-
len. Natuurlijk kwam Sinterklaas bij al deze ac-
tiviteiten even kijken!

Vervolg van voorpagina

Sinterklaas in Makkum aangekomen
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Alzheimer Collecte
In week 45 werd in Makkum én Schraard de 
collecte voor Alzheimer Nederland gehouden.
De opbrengst was € 1651,96. Zowel gevers 
als collectanten, hartelijk dank.
De coördinatoren,
Pietsy van der Weerd en Marga Huisman. 

Op 10 december 1969, nu bijna 50 jaar ge-
leden, is in Makkum de Watersportvereniging 
Makkum opgericht. De vereniging is van plan 
dat feit officieel te vieren op zaterdag 14 de-
cember a.s., met een receptie voor leden en 
genodigden bij café-restaurant “De Prins”, 
aan de sluis te Makkum, Kerkstraat 1.
Deze locatie is gekozen omdat al vóór de 
oprichtingsdatum Makkumer watersporters, 
vooral zeilers, dáár bij elkaar kwamen om hun 
zeilavonturen met elkaar uit te wisselen. Dáár 
is ook het idee geboren om een vereniging 
op te richten. De vereniging is klein begon-
nen, maar uitgegroeid tot een volwassen en 
enthousiaste groep van 66 ligplaatshouders, 
aangevuld met ruim 170 (jeugd)leden die niet 
over een ligplaats beschikken, maar niettemin 
vaak ook actief zijn voor de vereniging. Vanaf 
het begin en nog altijd heeft de kracht van de 
vereniging gelegen in saamhorigheid, betrok-
kenheid en zelfwerkzaamheid.
Bij dit jubileum, waarin uiteraard wordt terug-
gekeken, staat de vereniging ook vooral stil bij 
de toekomst: ontwikkelingen binnen de water-
sport en verduurzaming van haven en clubhuis 
zijn vraagstukken die de leden bezig houden 
en die ook al tot acties hebben geleid.
De officiële viering op 14 december vormt ook 
de start van een aantal andere jubileumacti-

viteiten in het vaarseizoen 2020. Belangrijke 
datum is het feestweekeinde van 9 en 10 mei 
2020, als de vereniging op zaterdag 10 mei 
twee skûtsje-wedstrijden organiseert voor het 
dorp Makkum e.o. en op zondag 10 mei een 
“Open Dag”, voorafgaande aan het leden-
feest.
Het idee voor skûtsje-wedstrijden heeft haar 
oorsprong in de zestiger jaren toen er ook op 
het IJsselmeer en het Makkumer Djip, wed-
strijden van zowel SKS en IFKS werden ge-
houden. Een prachtige grote foto in het club-
huis getuigt daar nog van. De voorbereidingen 
zijn in volle gang met enthousiaste medewer-
king van mensen rond het Makkumer skûtsje.
Nadere mededeling volgen nog.

Het bestuur van Watersportvereniging
Makkum (WVM)

Watersportvereniging Makkum
viert haar 50-jarig bestaan

PBM 1909-2019: Deze week staat het bestuur stil bij het 110 jarig bestaan. De ‘Vereeni-
ging het Plaatselijk Belang Makkum’ werd officieel opgericht in het najaar van 1909 en on-
der nummer #1336 ingeschreven in het register aldus een publicatie in de Nederlandsche 
Staatscourant uit 1909.
 
OMGEVINGSWET-TAFELvM.: Het PBM bestuur was aanwezig bij een 2e bijeenkomst in 
Woudsend, samen met een tiental collegae Plaatselijke Belangen verenigingen uit omliggen-
de dorpen uit Sûd West. ‘Veel dorpen hebben al ervaring met een dorpsvisie en/of andere 
plannen, zo bleek al op de 1e bijeenkomst in Kollumerzwaag. De grote frustratie is de bezui-
nigingsslag van gemeenten, waardoor plannen op de lange baan worden geschoven. Rode 
draad van de bijeenkomst was ook de samenwerking met de gemeente die soms nog erg 
star en moeizaam blijkt te zijn, maar die voor de Omgevingswet cruciaal is’.

NIEUWSBRIEF: Het bestuur is bezig om een @adressenbestand aan te leggen om bijvoor-
beeld iedere maand onze leden te kunnen informeren. Wanneer u deze nieuwsbrief wilt ont-
vangen, dan graag even een @berichtje via info@pbmakkum.nl.

LIDMAATSCHAP PBM: Hoe meer inwoners uit Makkum zich aanmelden hoe sterker wij 
als bestuur staan in gesprekken met instanties. Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar, deze 
gelden worden gebruikt voor projecten waar geen gemeentelijke vergoedingen voor zijn 
(voorbeeld uit 2019; verhuizing en heraansluiting van de Rabo AED naar de bibliotheek). Uw 
bijdrage vloeit dus indirect terug naar u, als inwoner(s) van Makkum. Inschrijven kan via de 
inschrijfformulieren die in alle winkels, huisartsenpraktijk en de bibliotheek liggen of via de 
website: www.pbmakkum.nl/lid worden.

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 medede-
lingen, 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, tel: 06-15064763.

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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
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Nadat de Sint zijn opwachting had gemaakt in Avondrust was Sintwil-
ledei aan de beurt wat zich traditioneel afspeeld in het centrum van 
Makkum. De Markt en de Kerkstraat was het decor van de spelletjes 
voor de kinderen. De kinderen vermaakten zich uitstekend met ring-
gooien, pakjes door een schoorsteen werpen, hinkelen en allerlei ande-
re behendigheidspelletjes. In de Kerkstraat bij de slager stond de war-
me chocolademelk klaar en voor de liefhebbers stond Durkje en haar 
dochter Hanna klaar om te schminken. Wanneer de kinderen de lijst 

hadden afgewerkt lag er een pietendiploma voor hen klaar en uiteraard 
wat lekkers.
De mini ijsbaan op de Markt was een groot succes. Veel kinderen bon-
den de schaatsen onder en probeerden zo goed mogelijk, veelal op 
aanwijzing van de ouders, te schaatsen. De Sint wandelde met zijn Pie-
ten rustig bij de spelletjes langs en aantal kinderen wilden graag met 
hem op de foto. Zoals ieder jaar is de drumband van Hallelujah ook van 
de partij en zorgde voor een toepasselijke muzikale omlijsting.

Sintwilledei blijft een gezellig feestje

Een kleine file bij het ringgooien 

Sint kwam ook even een kijkje in de bibliotheek nemen Schaatsplezier op de Markt
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AANBIEDING 30 RIJLESSEN
incl 1 Tussentijdse Toets + 1 Praktijkexamen voor €1660
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Agenda
A Festival of Lessons and Carols

8 december 2019 in de Johannes de Doper 
Kerk te Exmorra. Doarpssang Ta Gods Eare 
Ferwoude e.o. o.l.v. Gerrit de Vries, organist: 

Klaas Hoek, lezingen: Ds. W. Andel.
Aanvang: 19.30 uur.

Toegang vrij. Collecte bij de uitgang.

Zing Mee evenement is op
zondag 15 december 

Zoekertjes
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

Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag 

van de maand bij u opgehaald.

Vrijwilliger gezocht die elke
donderdagmiddag met iemand naar en van 

de voedselbank in Bolsward wil gaan.
Onkosten worden vergoed. Voor verdere 

informatie kunt u bellen met 06 2934 9919.

Wandelgroepje 50 t/m 100+
Start iedere wo. ochtend:

10 uur, voor de Bibliotheek.
Doe gewoon eens gezellig mee.

Ong; 5-7 km per keer.
Geen kosten.Inlichtingen?

Johanna: 0515-855690
Welkom!!!

Alweer het laatste toernooi van het seizoen - het SNERT toernooi en wat hebben we met elkaar 
weer een geweldige, gezellige en sportieve middag gehad. Ook hebben we een klein uitstapje 
gemaakt naar onze buurvrouw mevrouw de Molenaar, waar het 'Menno' brood werd gepresen-
teerd en verkocht. Na afloop werden de vrijwilligers nog even in het zonnetje gezet. De Mou-
neboulers kwamen ook nog op de radio bij Omrop Fryslân bij 'de 3e helte'. Dus met weer een 
zeer geslaagd toernooi kunnen we dit seizoen afsluiten. Nu even een winterstop en begin maart 
volgend jaar gaan we weer los!

Snerttoernooi Jeu de Boulesvereniging de 
Mouneboulers als afsluiter van seizoen
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Door Sjoukje Steinhovden

Elke maandagmiddag komt er in Avondrust 
een groepje kunstzinnige ouderen bij elkaar 
om op een heel speciale manier 
te ontspannen: ze schilderen en 
tekenen. Al ruim zeven jaar leidt 
Thea Vertommen deze schilder- 
en tekenclub met veel plezier. 
“Het is een heel leuke groep en 
er hangt een leuke sfeer”, ver-
telt ze trots. “De mensen stimu-
leren elkaars talenten”. 

Woensdag 20 november was 
een hoogtepunt voor de kun-
stenaars op leeftijd: toen werd 
in de bibliotheek in Makkum een 
tentoonstelling van hun werk 
geopend. Na een korte inleiding 
van Thea werd de officiële ope-
ning van de expositie verricht 
door de oudste schilderes: de 
103-jarige (!) mevrouw J. Hem-
penius knipte plechtig het lint 
door, waarna de aanwezigen 

Bijzondere kunsttentoonstelling
in de bibliotheek geopend

op hun gemak alle werken konden bewonde-
ren. Er hangen werkelijk bijzondere creaties 
tussen, een bezoekje is zeker aan te raden! 
Overigens hangt er ook een aantal schilderijen 

op de gangen in Avondrust, die ook de moeite 
van het bekijken waard zijn.
Iemand die door meerdere “collega’s” een 
natuurtalent wordt genoemd is mevrouw Ak-

kie Koornstra-van der Molen. Zij 
begon na het overlijden van haar 
man, nu drie jaar geleden, met 
schilderen en ze vindt er veel aflei-
ding in. “Je vergeet alles wanneer 
je schildert”, verklaart ze. Ze schil-
dert dan ook niet alleen op maan-
dagmiddag, maar ook gedurende 
de rest van de week. Ze heeft zelfs 
wel eens werk verkocht, vertelt ze, 
en er klinkt nog steeds ongeloof 
door in haar stem. Ook mevrouw 
R. Foekema is enthousiast: “Het 
is een ontspannende bezigheid en 
ook nog sociaal”.

Tot 31 december blijven de kunst-
werken in de bibliotheek hangen, 
dus er is voor iedereen volop ge-
legenheid om ze te gaan bekijken. 
En wie weet hangt er over een jaar 
weer een nieuwe collectie!
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 30 november 
15:00 Makkum 1-DWP 1
12:30 Makkum 2-Scharnegoutum’70 2
12:30 ST Arum/Stormvogels’64 2-Makkum 3
14:30 Makkum 4-SSS’68 3
12:30 Makkum JO19-1-Workum JO19-1
13:00 SWZ Sneek JO15-2-Makkum JO15-1
9:00 Makkum JO13-2-Zeerobben JO13-3
9:00 SJO HJSC JO11-1-Makkum JO11-1
10:30 Makkum JO11-2-Woudsend JO11-2
9:00 Makkum JO10-1-Woudsend JO10-1
10:15 Makkum JO9-1-Workum JO9-2G
10:00 Scharnegoutum JO9-2-Makkum JO9-2
9:00 FVC JO8-3-Makkum JO8-1
14.30 Kollumvr1-Makkumvr1
Woensdag 4 december 
19.30 Makkumvr 1-Twijzelvr 1
Kantinediensten 
8.15-12.00 Ans Pieters
  Jelle vd Velde
12.00-15.00 Karin Bruinsma
  Tanja vd Logt
15.00-19.00 Broer sj de Boer
  Pecta Tassebajof
  Frank de Vries
Zaterdag 7 december 
15:00 Workum 1-Makkum 1
11:30 Waterpoort Boys 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Waterpoort Boys 3
15:00 Franeker SC 6-Makkum 4
12:30 Makkum JO19-1-N’schoot JO19-1
10:30 Zeerobben JO15-2-Makkum JO15-1
10:45 Makkum JO13-1-LSC 1890 JO13-2
10:15 AVC JO13-1-Makkum JO13-2
9:00 Makkum JO11-1-Balk JO11-2
9:00 SWZ Sneek JO11-2-Makkum JO11-2
10:00 TOP’63 JO10-1-Makkum JO10-1
9:00 Oeverzwaluwen JO9-1-Makkum JO9-1
10:30 Makkum JO9-2-Zeerobben JO9-2
9:00 L. Zwaluwen JO8-2-Makkum JO8-1
15:00 Makkum VR1-Leovardia VR2
Kantinediensten 
8.15-12.00 Anneke de Jong
  Maartje Kalt
12.00-15.00 Tjitske Altena
  Djoke Altena
15.00-19.00 Mel Treub
  Eelke Reinsma
  Rene Reinsma

Hallelujah haalt het
oud papier weer op
Op 7 december wordt door muziekvereniging 
Hallelujah het oud papier in het gebied ten 
zuiden van de tweede Melkvaart weer opge-
haald. Op deze zaterdag kan al het papier dat 
tijdens de lange zomerperiode is verzameld 
weer gedeponeerd worden in de containers. 
Deze staan ter hoogte van It Hof en aan de 
zijkant van het oude Tichelaargebouw op het 
Estrikwerk. U kunt ons helpen door het papier 
zo mogelijk zelf in de containers te deponeren. 
Tot slot wil muziekvereniging Hallelujah ieder-
een hartelijk bedanken voor het ondersteunen 
van de koekactie: we waren volledig uitver-
kocht!

Door Judith van Lavieren

Op vrijdag 6 december is het weer tijd 
voor het jaarlijks terugkerende kersteve-
nement van Aaltsje Hendriks. Van 18.00 
toto 21.00 uur kan iedereen genieten van 
BlomYnien’s Krystbelefing. Een avond vol 
inspiratie voor de komende kerstdagen. 
Aaltsje is al druk bezig met de voorberei-
dingen. Onlangs deed ze op een studie-
dag in Oenkerk allerlei ideeën op. Hoe de 
winkel er tijdens de Krystbelefing uit gaat 
zien blijft nog even een verrassing maar 
Aaltsje wil wel verklappen dat er een al-
ternatieve kerstboom gefabriceerd gaat 
worden. Samen met stagiaire Gwen heeft 
ze alle benodigdheden inmiddels bij elkaar 
gesneupt…
Tijdens de Krystbelefing zullen ook voor-
beelden te zien zijn van wat er gemaakt 
kan worden op de workshops van 11 en 
12 december. Van 19.30 tot 21.30 uur 
wordt er op die avonden een mooi kerst-
werkstuk in elkaar gezet, uiteraard onder 
het genot van een bakje thee of koffie met 

wat lekkers. Geschikt voor iedereen onder 
het motto: Iedereen kan het, zo nodig met 
een beetje hulp. Een leuke avond waarop 
je tevens technieken leert die je later zelf 
weer kunt toepassen. In de winkel kunt u 
informatie krijgen over deze workshops of 
eventueel een workshop op maat voor uw 
eigen groep of gezelschap. “ Vraag gerust 
naar de mogelijkheden”, zegt Aaltsje.

Een mooie traditie tijdens de Krystbelefing 
is het omzien naar de medemens. Bonne 
Sietzema komt naar de winkel voor een 
sessie ‘creatief met hout”. De opbrengst 
van zijn creaties gaat naar een Makkumer 
goed doel. Toen Aaltsje hoorde dat de ju-
bilerende muziekvereniging Hallelujah aan 
het sparen is voor nieuwe uniformen voor 
de drumband hoefde er niet lang nage-
dacht te worden wat het Makkumer goede 
doel van 2019 moest zijn. De muziekver-
eniging was blij verrast en zal haar waar-
dering voor dit gebaar van Aaltsje op een 
muzikale manier tot uiting brengen tijdens 
de Krystbelefing.

Vrijdag 6 december
BlomYnien’s Krystbelefing

Door Judith van Lavieren

Op vrijdagavond 15 november werden er in 
heel Friesland verhalen verteld. In Makkum 
waren er twee verhalenvertellers. Tineke Fah-
ner vertelde in de bibliotheek over haar stenen 
en schelpen. Eddie Oppedijk las in de huis-
kamer van hotel de Prins voor uit zijn bundel 
”Vijftig tinten poezenpoëzie”. Het luisterend 
publiek ging bij de vertellers langs, vanaf 19.00 
uur startte er elk kwartier een nieuwe ronde.

Tineke Fahner kon in de eerste ronde in de 
bibliotheek rond de dertig bezoekers van alle 
leeftijden verwelkomen. Het thema van de ver-
halenavond ”Als stenen konden spreken” is 
haar op het lijf geschreven. Al van jongs af aan 
is ze in de ban van water, zand, schelpen en 
stenen. “Ik ben verliefd op alle stranden van 
de wereld.”
Het eerste verhaal van Tineke Fahner ging 
over het geluksschelpje, ook wel oog van God 
genoemd. “Gezant van God” speelt zich af op 
de stranden van Portugal. Fahner geeft in het 
verhaal haar geluksschelp weg aan een echt-
paar dat er vergeefs naar heeft lopen zoeken. 
In 1 seconde veranderen twee zorgelijke zoe-
kers in een zielsgelukkig echtpaar. Ze prijzen 
haar de hemel in: U bent een gezant van God!
Haar tweede verhaal “Zeewierdraaiers” speelt 
zich af in het Denemarken van 2001. Langs 
de vloedlijn wordt gezocht naar stukjes barn-
steen, ze moeten er liggen volgens de infor-
matieborden. Is hier sprake van een 1 aprilm-
op? In elk geval ervaren alle zeewierdraaier het 

grote plezier van het herhalen van een nutte-
loze handeling.
“Fossielenstrand” begon met een goede raad 
aan alle speurders en verzamelaars: áltijd buk-
ken bij het vermoeden van… Aan de vloedlijn 
steenmannetjes maken en versieren met de 
van matglas voorziene zonnebrillen die ach-
tergebleven zijn, versteende haaientanden 
zoeken: tijdens het verhaal zie je voor je hoe 
Fahner op een stormachtige januaridag in 
2019 langs de branding strúnt.
Na afloop konden de luisteraars de door Fah-
ner ingerichte vitrine bewonderen en kregen 
ze allemaal een gelukssteentje mee. Er schij-
nen ondernemers in Makkum te zijn die jaren 
geleden zo’n gelukssteentje in de kassa heb-
ben gelegd en sindsdien niet te stuiten zijn…
Echter dit effect kon niet door Fahner worden 
gegarandeerd.

In de Prins bij Eddie Oppedijk was het gezel-
schap minder groot. Erotische gedichten en 
verhalen in de intieme huiskamer: het was een 
bijzondere ervaring. Eddie Oppedijk werkte 40 
jaar bij Woningstichting Elkien. Daarnaast was 
hij creatief bezig maar de onderwerpen van 
zijn teksten en schilderijen waren altijd aan de 
serieuze kant. Nu hij gepensioneerd is behan-
delt Oppedijk de luchtiger kanten van het be-
staan. Het resulteerde in de bundel ‘ Vijftig tin-
ten poezenpoëzie’ die in een oplage van 150 
exemplaren verschenen is. Eddie verdeelt zelf 
zijn gedichten in 3 categorieën: poëtisch, mo-
ralistisch en pittig. De luisteraars kregen een 
mix daarvan werd voorgeschoteld. 

Verhalenavond in Makkum
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Sint Martinusschool
viert Sint Maarten met 
bewoners Avondrust
Traditiegetrouw zijn alle kinderen van de Sint 
Martinusschool op maandag 11 november in 
optocht met hun lampion naar Avondrust ge-
gaan. Daar zongen zij onder begeleiding van 
Nynke Jaarsma (onze vakdocent muziek) op 
piano een heleboel bekende en wat minder 
bekende Sint Maartenliedjes. Er werd uit volle 
borst meegezongen door de kinderen, bewo-
ners en begeleiders. 
Tevens vertelden de kinderen uit groep 7 en 8 
het verhaal van Sint Martinus die zijn mantel 
deelde met een arme man die in de winter-
kou bij de stadspoort zat. En dat is ook wat wij 
vieren met het feest van Sint Martinus: delen 
met elkaar. De kinderen van de Sint Martinus-
school deelden deze ochtend hun liedjes en 
lichtjes met de bewoners van Avondrust.

Voorleeskampioenschappen Makkum

bibliotheek op de dertiende november. Het 
was weer tijd voor de jaarlijks terugkerende 
voorleeskampioenschappen. De deelnemers 
en hun fans werden verwelkomd door Pleu-
nie Oostenveld. Zij presenteerde de avond en 
hoefde zich alleen aan de 12-plussers voor 
te stellen: de rest kende haar namelijk allang 
door de wekelijkse schoolbezoeken aan de 
bibliotheek.

De voorlezers werden beoordeeld door Ka-
rin (een collega van Pleunie), Tineke Attema 
(tekstschrijver en regisseuse) en Eeltje Poep-
jes (oud-deelnemer). Een jury heeft altijd een 
moeilijke taak maar dit jaar zeker. Bij alle voor-
lezers ging het gewoon erg goed!

Daniel Smid had een enthousiaste introductie 
en het was erg leuk om te luisteren naar zijn 
verhaal over ‘populariteitsgedoe’ in de brug-
klas.
Karam Subih durfde het aan om de spannen-
de stukken in zijn verhaal heel zacht voor te 
lezen en had daardoor ieders aandacht.
Manou van Solt had gekozen voor een grap-
pig voorleesfragment, ze had een mooie dui-
delijke toon.
Mare Dijkstra las prachtig over buurvrouw 
Mopperkont. Ze had de volledige aandacht 
van het publiek.

Bij Femke Tjeerdema hoorde je in haar stem 
het enthousiasme over haar boek ‘De Ver-
schrikkelijke Steen’ van Tosca Menten. Het 
einde van haar verhaal vol spinnen maakte je 
heel nieuwsgierig naar wat er verder nog in het 
boek gaat gebeuren: “Kon het nog erger? Ja 
hoor! Dezelfde dag nog….”
Noa Lemstra had Radeloos van Carry Slee ge-
kozen omdat ze dit zo’n indrukwekkend boek 
vindt. Dat kon je je heel goed voorstellen toen 
zij las over een kind dat meemaakt dat zijn va-
der een hartaanval krijgt terwijl ze samen in de 
auto zitten.
Owen Koning bracht de spanning van het 
zwerkbaltoernooi op Zweinstein perfect over 
tijdens het voorlezen uit Harry Potter.
Dat gold ook voor Meike Tjeerdema, wat een 
spanning droop er van haar verhaal over het 
chanteren van meisjes.
Rawan Kassem besloot de voorleeswedstrijd. 
Ze had pas op het laatste moment de knoop 
doorgehakt om mee te doen. Gelukkig! Want 
ze las heel mooi en duidelijk.

De jury vond uiteindelijk dat Femke het het 
allerbeste gedaan had. “Het verhaal waar we 
het meest de kriebels van kregen heeft ge-
wonnen”.De tweede plaats was voor Manou. 
Zij mogen allebei door naar de volgende ron-
de.

Door Judith van Lavieren
 
De drie basisscholen van Makkum kwamen 
elk met drie deelnemers naar de Makkumer 
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Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering, 

zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?

Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs? 
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Het is weer mogelijk om voor 2020 aanvragen 
voor gelden uit het Ondernemersfonds Suds-
west-Fryslan in te dienen.
Wel gelden een aantal regels. De aanvrager 
moet bijvoorbeeld een rechtspersoon of ver-
eniging zijn. Verder moet het project of acti-
viteit een collectief doel dienen en draagt het 
bij aan de bevordering van de economische 
belangen van en/of de samenwerking tussen 
ondernemers. Uiteraard mag het project of 
activiteit waarvoor geld aangevraagd wordt, 
niet binnen de gemeentelijke taken vallen. De 
aanvragen moeten uiterlijk 31 december 2019 
ontvangen zijn.
Voor het aanvragen van gelden moet gebruik 
gemaakt worden van het uniforme aanvraag-
formulier dat op de site van het Ondernemers-
fonds SWF (www.ondernemersfondsswf.nl) 
staat onder het kopje “trekkingsgebieden”. 
Vervolgens scrolt u naar beneden totdat u 
Makkum gevonden heeft op de lijst van ker-
nen die gebruik maken van het Ondernemers-

fonds en klikt u op de button “aanvragen”. Na 
het invullen van alle velden kunt u de aanvraag 
verzenden.
Uiteraard kunt u informatie over het Onderne-
mersfonds SWF terugvinden op de site van 
Vereniging van Bedrijven Makkum e.o. (www.
vvb-makkum.nl) en van Ondernemersver-
eniging Makkum (www.ov-makkum.nl). Ook 
staan op deze sites de link naar het te gebrui-
ken aanvraagformulier.
In het eerste kwartaal 2020 zullen de ontvan-
gen aanvragen door Ondernemersvereniging 
Makkum en Vereniging van Bedrijven Mak-
kum e.o. beoordeeld worden. Beide vereni-
gingen hebben een eigen budget waaruit zij 
een aanvraag, al dan niet gedeeltelijk, kunnen 
honoreren. Uiteindelijk moeten de Algemene 
Ledenvergaderingen van beide verenigingen 
hun goedkeuring geven en uiteindelijk beslist 
het Ondernemersfonds SWF of de aanvragen 
voldoen aan de criteria van het Ondernemers-
fonds.

Gelden uit Ondernemersfonds SWF 
kunnen weer aangevraagd worden

Ondanks het drukke programma 
van Sinterklaas maakt hij ieder jaar 
traditiegetrouw een uurtje vrij voor 
de bewoners van Avondrust. Exact 
om 10.00 uur stapte de Sint en z’n 
Pieten afgelopen zaterdag door de 
voordeur van het verzorgingstehuis. 
De bewoners zaten hem al op te 
wachten en zongen de alom beken-
de sinterklaasliedjes met begeleiding 
van Klaas en Hennie op de gitaar en 
accordeon.

Liedjes van de stoomboot tot de zak 
van Sinterklaas en natuurlijk O kom 
er eens kijken passeerden de revue. 
Dat de actualiteit ook aan Avondrust 
niet voorbij gaat bleek wel uit het feit 
toen het liedje “Sinteklaas rydt op 
syn hynder” werd aangekondigd. Er 
was een variant bedacht: “Sinteklaas 
falt fan syn hynder”. De Sint kon er 
wel om lachen. “Een bedrijfsonge-
lukje, kan gebeuren”; schamperde 
de Goedheiligman.

Vier vrijwilligers van Avondrust wer-
den even in het zonnetje gezet: Tjits-
ke, Anneke, Gerrie, en Janet. Eén 
voor één werden de dames naar 
voren geroepen. Naast een goed 
woordje van de Sint kregen ze alle 
vier nog een lekkernij van één van de 
Pieten.

Nadat er nog een kruiswoordpuzzel 
werd opgelost, vertrok de Sint en zijn 
gevolg om exact 11.00 uur. Op naar 
het volgende feestje; Sintwilledei.

Sinterklaasbezoek aan Avondrust



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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lieverdink-vormgeving.nl
info@lieverdink-vormgeving.nl 06 2709 1499

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

22 november wijn-spijsavond met
Freerk de Boer (vinoloog en wijnimporteur)

4-gangen diner, amuses, 6 wijnen,
aperitief en dessertwijn € 57,50

Ontvangst tussen 18:30 en 19:00 uur.

Geef je snel op, nog enkele plekken!
Opgeven via info@itposthus.nlReserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl

Woensdag 18 december 

2020


