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Doopsgezinde Zusterkring
viert negentigjarig bestaan

6

No. 1677 - 31 oktober 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
Door Judith van Lavieren
Storm en regen trotserend kwamen op
maandag 19 november 1928 een aantal
Doopsgezinde dames bijeen. Zij richtten de
Naaikrans der Doopsgezinde Medische Zending op. In de begindagen werd er tijdens
de bijeenkomsten altijd gehandwerkt voor
het goede doel. Negentig jaar later komt de
Doopsgezinde Zusterkring nog steeds een
keer in de twee weken bij elkaar. Gehandwerkt wordt er niet meer, het gaat om het
gezellige samenzijn. Op woensdagmiddag
24 oktober werd het negentigjarig jubileum
feestelijk gevierd in het Kasteeltje.
De middag werd geopend door voorzitster
Nel Schraders en stond onder leiding van
Thea Tholen. De zusterkringen uit Workum
en Hindeloopen waren te gast bij de zeven
leden die Zusterkring Makkum nog telt. Na
het zingen van het bondslied spraken de
gasten uit Workum en Hindeloopen de Makkumers toe. Voor de gelegenheid was er koffie met gebak met het jubileumgetal 90 erop.
Lieuwe Durksz maakte ter gelegenheid van
het negentigjarig bestaan een boekje over

de historie van Zusterkring Makkum. Hij
bood het eerste exemplaar aan Nel Shraders
aan.
Een kleine greep uit de geschiedenis…De
Zusterkring werd opgericht na een bezoek
van ds Gramberg aan Makkum. Zijn verhaal
over zijn werk als arts op Java inspireerde tot
het oprichten van een naaikrans. Hier werkten de dames aan kleding die naar Java gezonden kon worden. Tijdens de bijeenkomsten werd veel verteld over de zending en er
kwamen regelmatig nieuwe leden bij.
Lees verder op pagina 3

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

ACHLUM
Monnikenweg 34
Vraagprijs
€ 258.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Kerkdiensten

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, 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)

OVERLIJDEN

7 november 19.30 K.C. Het Anker
Dankdag, Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
11 november 9.30 K.C. Het Anker
Friese dienst, Dhr. H. Giliam Pingjum
18 november 9.30 Van Doniakerk
Drs. J.L. de Haan St. Annaparochie

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
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
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.
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.begrafenisverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Wy hawwe op 22 oktober ôfskie
nimme moatten fan ús leave broer

André Rinia
Us tank giet út nei elkenien dy’t wat
foar André betsjutten hat

Kerkdiensten
Buurtvereniging Trye yn ien
Bingoavond voor leden en niet leden
Zaterdagavond 03 november 2018 Aanvang
20.00 uur in het anker.

Foar altiid yn ús hert
Bruorren, suster, skoansusters,
sweager en omkesizzers
Dizze striid wie net te winnen…
Nei in slopende sykte is ferstoarn

André Rinia
Wy hawwe yn it ferlyne moaie jierren
mei dy belibbe.
Lâns dizze wei wolle wy de neisten
in protte sterkte tawinskje.
Freonenploech Yn ‘e Bocht

Zoekertje
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 zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Gevonden in de Bleekstraat fiets merk Giant
Warp 300 S. Bleekstraat 20, Makkum
Te koop: 3 winterjassen, 2 spijkerjassen, 1
tussenjasje (meisje v.a. M140 ) voor €50.
kinderboeken ( €0.25 per stuk of 5 stuks voor
€1). Houtmolen 34, tel: 0515-231683 / 0623985279
Woonruimte gezocht. Wij (echtpaar 60-plus)
zijn in Makkum op zoek naar een huurwoning,
met tenminste 2 slaapkamers. Contact via
email: heideblauwtjes36@gmail.com. Contact
via telefoon: 0318-418411.

Bazar vrouwenvereniging
dinsdag 6 november in het Anker.
Vanaf 3 uur raden, verkoop enz.
Pauze van 6-7 buur.
Daarna rad van avontuur.
Komt allen!!
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Doopsgezinde Zusterkring
viert negentigjarig bestaan
Vervolg van voorpagina
In 1934 maakte de Zusterkring voor het eerst
een gezamenlijk uitstapje. Ze gingen met de
bus van Bouma naar Beetsterzwaag. Het werd
een gewoonte om dit jaarlijks te doen, net als
het houden van een verkoopmiddag om de
kas van de Zusterkring te spekken.
In de oorlogsjaren en de jaren daarna zijn goederen en kleding moeilijk verkrijgbaar. Ook in
eigen kring zijn er gezinnen die het moeilijk
hebben en de Zusterkring steekt de handen
uit de mouwen om ze te helpen. De zusters
hielpen in hun lange bestaan velen op een
praktische manier.
Daarnaast werden ook de hersenen gescherpt.
Er werd voorgelezen uit interessante boeken
en er werden vele sprekers uitgenodigd. Re-

gelmatig vertelt een zuster ook over persoonlijke belevenissen die indruk hebben gemaakt.
De onderlinge contacten zijn belangrijk. Lief
en leed worden gedeeld. “ In (die) 90 jaren zijn
de zusters niet alleen elkaar tot steun geweest
maar hebben zij op een bijzondere wijze een
bijdrage geleverd aan het werk van de Minniste Mienskip Makkum”, besluit Durksz zijn
interessante inkijkje in de geschiedenis van de
Zusterkring.
Tot slot werd er nog even heerlijk geborreld.
Alle aanwezigen kregen bij vertrek een paar
kersenbonbons met een beschermengeltje.
De praktische en optimistische inslag van de
Zusterkring illustrerend ging het vergezeld van
een kaartje met de spreuk: Sa lang it kin sette
we troch.

Zwembad Mounewetter: beste
buitenbad van het jaar 2018

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade..................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25

Witmarsum - Na een geweldig zomerseizoen met 70.000 bezoekers was Zwembad Mounewetter
genomineerd voor de verkiezing “zwembad van het jaar 2018”. Op 9 oktober werd bekend gemaakt dat wij deze verkiezing hebben gewonnen. De prijs voor beste openluchtzwembad werd
voor de tweede achtereenvolgende keer behaald met een score van 8,3. Tevens werd een 2e
plaats gehaald op het onderdeel “klantvriendelijkste zwembad” met een score van 9,1. Als personeel, vrijwilligers en bestuur zijn wij hier bijzonder trots op.

Wij zijn op 1e kerstdag geopend voor
diner en op 2e kerstdag gesloten.
Kijk voor het menu op 1e kerstdag op
onze website, www.itposthus.nl.
Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Voor reserveringen, bel 0515-231153
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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
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

ALGEMEEN

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

Plaatselijk Belang Makkum is sinds 1909 actief om onze gezamenlijke dorpsbelangen te
bewaken en te behartigen. Iedere maand heeft het bestuur een vergadering in het MFC met
vaak een volle agenda, in de vergadering worden diverse onderwerpen en zaken besproken
die belangrijk zijn voor Makkum. Deze zaken worden daarna door de voorzitter samen met
de verantwoordelijken binnen de gemeente verder uitgewerkt en wordt er gezocht naar oplossingen. Zo was er deze week nog een zgn ‘schouwronde’ van het bestuur samen met de
wethouder dhr. Erik Faber van de gemeente Súdwest-Fryslân en onze dorpencoördinator
mevr. Yvonne Sieswerda.
Ondanks alle inspanningen en behaalde successen van en door alle besturen door de jaren
heen zien wij de afgelopen jaren helaas het ledenbestand steeds verder teruglopen onder
alle leeftijdsgroepen. De betrokkenheid en het draagvlak komt daardoor onder druk te staan.
Plaatselijk Belang Makkum is de vereniging die tussen de inwoners en de gemeente in staat
en zo nodig bemiddeld in openbare zaken, zoals; bewegwijzering, het windpark fryslan, pinautomaat, zwerfafval, ondeugdelijke of slechte verlichting in uw straat of buurt.
Bedrijven, verenigingen, bestaande bewoners maar ook nieuwe bewoners die in de afgelopen jaren in Makkum zijn komen wonen melden zich veelal helemaal niet aan. De jeugd ( “De
jeugd heeft de toekomst” ) is nog helemaal niet vertegenwoordigd, terwijl er wel vaak de nodige wensen door hen op Facebook en Instagram worden geuit waar kennelijk behoefte aan
is. Echter alleen maar zaken roepen op Social Media komt vaak niet verder dan wat online
heen en weer gediscussieer tussen vrienden en/of groepsleden.
Het Plaatselijk Belang Makkum roept hierbij iedereen die Makkum een warm hart toedraagt
op om nu lid te worden voor slechts € 5,-- per jaar zodat wij als PBM in de nabije toekomst
als een volwaardige vereniging met voldoende en brede draagkracht vanuit Makkum goed
kunnen blijven functioneren en daadwerkelijk zaken voor elkaar kunnen krijgen binnen de
gemeente in het belang van alle inwoners in Makkum.
Meldt u nu aan op; info@pbmakkum.nl ref: lidmaatschap

Verwijderen boten IJsselmeerdijk Makkum
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-verenigingsadvertenties, 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, Sjoukje Steinhovden
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

Op de IJsselmeerdijk, ter hoogte van
perceel Achterdijkje 18 – 20 in Makkum liggen enkele (wrakken van)
vaartuigen. Wetterskip Fryslân roept
eigenaren op deze vaartuigen voor
1 december 2018 te verwijderen. De
vaartuigen kunnen bij storm onder meer
schade toebrengen aan de dijk en de
inspectie hinderen. Daarom is het niet
toegestaan dat deze blijven liggen.
De eigenaren van deze vaartuigen zijn
tot op heden onbekend bij Wetterskip
Fryslân. Mocht u een eigenaar kennen
dan verzoeken wij u vriendelijk hem of
haar op dit bericht te attenderen. Na 1
december 2018 zal Wetterskip Fryslân
de nog aanwezige vaartuigen verwijderen en zo mogelijk de kosten op
de eigenaar verhalen. Een maand na
verwijderen, worden de vaartuigen vernietigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. H. Haarsma van cluster
Handhaving van Wetterskip Fryslân, telefoon: 058 2922109.
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Rollen voor een rookvrije generatie

In de herfstvakantie op 23 en 25 oktober, gaan meer dan 300 BSO kinderen van Kids First COP groep ‘’Rollen voor een rookvrije generatie’’.
Groepjes kinderen gaan met een grote oranje bal met daarop de STOP rollen van BSO- locatie naar de prominente of veel bezochte plek in de
desbetreffende vestigingsplaats. Dit gebeurt in viertal routes binnen de Friese steden en dorpen. Het statement van de actie is stop met roken, wij
zijn van een rookvrije generatie. Op donderdag 25 oktober was het zover en mochten de BSO kinderen van Kindercentrum Makkum met de bal
door Makkum rollen. De BSO kinderen hadden heel veel plezier en hebben zich reuze vermaakt. Ze zijn van onze locatie via het centrum richting de
Jumbo gelopen. Onderweg was er veel belangstelling.

Makkumer Nacht van de Nacht
Door Judith van Lavieren

De Makkumer uitvoering van Nacht van de
Nacht gaat als volgt in zijn werk. Om tien uur
’s avonds warm ingepakt verzamelen bij It
Preamke van Rene van der Bles. Aan boord
plaatsnemen en installeren met dekentjes en
het uitstallen van de meegebrachte versnaperingen. Luisteren naar de uitleg van de kapitein over de achtergrond van de Nacht van
de Nacht om vervolgens op Makkumer wijze
gezellig keuvelend de nacht in te varen.
Op zaterdag 27 oktober werd voor de 14e keer
de Nacht van de Nacht georganiseerd. De Natuur en Milieufederaties roepen bedrijven en
gemeenten dan op om de lichten te doven van
gebouwen, kerken, straten en pleinen. En in
het hele land vinden er honderden activiteiten
plaats in het donker zoals nachtwandelingen,
sterren kijken en vleermuizen spotten. Vorig
jaar was de Nacht van de Nacht zeer succesvol met 45000 bezoekers, 500 activiteiten en
200 gemeenten en bedrijven die de lichten
doofden. Tijdens de Nacht van de Nacht vragen de Natuur en Milieufederaties aandacht

voor lichthinder en energiebesparing. Nederland is een van de meest verlichte landen ter
wereld. Overdadige verlichting verstoort mens
en dier en verspilt onnodig veel energie.
De Nacht van de Nacht campagne is een
maatschappelijke campagne waar honderden bedrijven, maatschappelijke organisaties
en gemeenten in samenwerken. En waarbij
tienduizenden mensen kunnen genieten van
de vele activiteiten in het donker. Publiek kan
ervaren hoe mooi een donkere nacht kan zijn
en wat je daar zelf aan kunt doen. Het bedrijfsleven en gemeentelijke- en landelijke instellingen worden geïnformeerd en opgeroepen om
spaarzamer en duurzamer te verlichten. Het
uiteindelijke doel is om Nederland langzaam
iets donkerder te laten worden.
René van der Bles was met een nachtelijke
vaartocht organisator van een van de activiteiten van de Nacht van de Nacht 2018.
De Makkumer uitvoering van Nacht van de
Nacht gaat als volgt in zijn werk: Om tien uur
’s avonds warm ingepakt verzamelen bij It
Preamke van René van der Bles. Aan boord

plaatsnemen. Installeren met dekentjes. Een
plaatsje zoeken voor de meegebrachte versnaperingen. Luisteren naar de uitleg van de
kapitein over de achtergrond van de Nacht
van de Nacht om vervolgens op Makkumer
wijze gezellig keuvelend de nacht in te varen.
Aangekomen bij een oud gemaal nam de
heer De Haan het woord. Hij was in de woning bij het gemaal geboren. Hij vertelde over
zijn jeugd en de gebeurtenissen die hier in de
oorlogsjaren plaatsvonden. Daarna ging het
richting Wons. Het was een prachtige rustige
nacht. Heel anders dan vorig jaar toen deze
boottocht wegens slecht weer afgeblazen
moest worden.
Onder bruggen en op eenzame plekken werden er door René toepasselijke geluidseffecten ten gehore gebracht.
Bij aankomst in Makkum bleek het door René
uitgereikte visitekaartje gebruikt te kunnen
worden als consumptiebon bij Cafe Romano.
De meeste passagiers maakten hier gebruik
van om de lange wintertijdnacht gezellig af te
sluiten.
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Witmarsum 2018 presenteert; Wy jouwe gjin krimp!
Door Jetze Genee
Witmarsum 2018 pakt groots uit met de theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp! Als
onderdeel van Culturele hoofdstad Leeuwarden-Fryslân 2018 is dit een van de vele voorstellingen die dit jaar in de regio georganiseerd
zijn. De provincie Fryslân wil met LF2018 al het
mooie van Fryslân uitvergroten en onder de
aandacht brengen van heel de wereld. Culturele Hoofdstad 2018 heeft een bidboek opgesteld met vele projecten en één daarvan is Royal Frisian. Witmarsum speelt daar op in door
aandacht te schenken aan hun drie bekende
historische iconen: Menno Simons, Gysbert
Japicx en Pim Mulier. Een van de programmaonderdelen van Witmarsum 2018 is de grote
theatervoorstelling Wy jouwe gjin krimp!
Krimp
Het stuk gaat over een klein dorp dat langzaam
maar zeker leegloopt en waar de leefbaarheid
afneemt. Overheden hebben besloten niet
meer te investeren in dit kleine dorp. Dorpelingen moeten zichzelf maar zien te redden. Er
ontstaat een tweedeling tussen inwoners die
het zinkende schip willen verlaten en zij die de
schouders eronder willen zetten om er met z’n
allen wat van te maken.

waar deze Belboei gelezen wordt kent dit thema inmiddels van dichtbij. Beckers heeft met
het schrijven van dit theaterstuk geprobeerd
de nare waarde van krimp om te zetten naar
iets positiefs. De wervende titel Wy jouwe gjin
krimp beloofd strijdlust!
Waar gaat de voorstelling over?
Wy jouwe gjin krimp! gaat over de levensvatbaarheid van het platteland, maar de voorstelling gaat ook over liefde, de liefde tussen
de jonge Kees en Lyske. Ze zijn stapelgek op
elkaar, maar Lyske moet misschien verhuizen
naar de grote stad. De bakkerij van haar vader

moet door de krimp sluiten. Bedreigt de krimp
de liefde tussen Kees en Lyske? Onder leiding
van Eline de Vries van Tryater als regisseuse
en met 90 vrijwilligers zet Witmarsum 2018
haar beste beentje voor en wordt de voorstelling 6 maal opgevoerd. Onder de spelers veel
bekenden uit de regio. Morgen 1 november is
de première en de volgende voorstellingen zijn
op 2, 3, 7, 9 en 10 november in de schuur van
aardappelondernemers Reynold en Margreet
Ypma aan de Van Camminghaweg 40 in Arum.
Bent u nieuwsgierig en wilt u deze voorstelling
niet missen? Kaarten en nadere informatie via:
https://www.wyjouwegjinkrimp.nl/

Modeshow van Ziezo Mode

Beckers
Het idee voor Wy jouwe gjin krimp! komt van
Wim Beckers uit Witmarsum. De liedjesschrijver en culturele motor van Witmarsum baseert zijn verhaal op het boek Doarp sûnder
takomst van Paulus Akkerman uit 1965. Dit
boek gaat over een dorp dat te klein is om levensvatbaar te zijn, een dorp waarin overheden niet meer willen investeren. Een boek over
het nu zeer actuele thema krimp. Ook de regio

Eredienst Anders 2018
Op zondag 11 november a.s. komt het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der
Meer in de Koepelkerk te Witmarsum. Deze
dienst is één in het kader van het afscheidstournee van het Kwartettekoor voor hun dirigent Hendrik van der Meer. Hij is, al meer
dan 10 jaar, met een aantal tekstdichters en
componisten de grote inspirator en dirigent
van het koor, maar is inmiddels 80 jaar en wil
een stapje terug doen. Daarom is besloten
onder de naam “Net mei stille trom”, een afscheidstournee voor hem te organiseren voor
alle kerken die het Kwartettekoor al eens op
bezoek hebben gehad. Inmiddels zijn er al vijftig aanvragen voor een optreden. Wij zijn als
werkgroep Eredienst Anders dan ook heel
blij dat wij ze weer mogen ontvangen. Ze verzorgen de gehele dienst, met het thema “ ’t
Goede is sterker as it kweade”. De dienst is
friestalig. Neem vooral uw kinderen mee, want
die zullen in de Kindernevendienst een paar
liedjes instuderen, die ze daarna in de dienst,
als kinderkoor, ten gehore zullen brengen. De
dienst begint om 10 uur en vanaf 9.30 uur is er
koffie/thee en limonade. De toegang is gratis,
er is een collecte bij de uitgang.

Door Judith van Lavieren
‘Autumn is coming’ was het thema van de modeshow die Alie van der Veer op zaterdag 13
oktober organiseerde. Het weer was ronduit
zomers maar de kleding die geshowd werd
bood een kleurvolle en gevarieerde blik op de
komende herfst. Drie keer werd de show gelopen. Zes mannequins toonden de outfits aan
het publiek. De toeschouwers zaten buiten in
het tentje voor de winkel. Bij het bekijken van
de kleding werden ze van alle wetenswaardigheden over de herfstmode op de hoogte gesteld door ladyspeaker Gonny. Die beloofde
bij aanvang van de show dat er veel kleuren,
prints en ruiten (in allerhande combinaties) te
zien zouden zijn.
De eerste ronde stond de kleur okergeel centraal. Daarbij viel het op dat Ziezo Mode ook

een leuk aanbod in tasjes en laarsjes heeft.
Tijdens de tweede ronde kwam de kleur rood
aan bod. Tevens werd hierin kleding getoond
van Red Button en &Co. Dit zijn twee nieuwe
merken in de collectie van Ziezo Mode. In de
derde ronde waren de mannequins gekleed
in smaakvol grijs en groen. In de vierde ronde
was het ronduit genieten van de hogere combineerkunst: ruitjes, printjes en de prachtige
nieuwe modetint bordeauxrood.
Na de show stroomde het publiek geïnspireerd de winkel in.Er werd druk gepast en enthousiast nagepraat. Ziezo Mode kan terugkijken op een geslaagde en gezellige dag. Prima
georganiseerd met een hapje en een drankje,
passende muziek verzorgd door Cees Jaspers
en voor de liefhebber ook nog een deskundig
advies op het gebied van make-up of gezonde
voeding. Onder de klanten van zaterdag werden twee tegoedbonnen van 50 euro verloot.
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Nieuwe naam voor Beach Resort Lifestyle
Fysio & Fitness Beach Resort, is de nieuwe
naam voor het Fysiotherapie en Fitness centrum ‘op het strand’ (voorheen Beach Resort
Lifestyle )

vaatziekten, artrose, rugklachten, diabetes.
Afhankelijk van uw verzekeringsvoorwaarden
worden deze programma’s vergoed door de
zorgverzekeraar.

Onder leiding van de fysiotherapeuten Anette Meina, en Erwin Huitinga kan u werken aan
het herstel van uw fysieke klachten. Naast de
reguliere behandelingen zijn er verschillende
beweegprogramma’s samengesteld, gericht
op mensen met chronische aandoeningen,
zoals: reuma, COPD, Fybromyalgie, hart- en

Steeds meer mensen komen een kijkje nemen
in ons fitnesscentrum. Bijvoorbeeld om te ervaren hoe het voelt om met een persoonlijk
programma aan de slag te gaan.
Of uw doelstelling nu is om fitter te worden,
of om af te vallen, iedereen krijgt een op maat
gemaakt programma.

Pepermuntactie Muziekvereniging Hallelujah
komen aan de deur met zakjes pepermunt
à 1,50. Zij worden daarbij muzikaal begeleid
door de drumband.
Hallelujah komt dinsdagavond 6 november
naar Skuzum, Piaam en Allingawier.
Op woensdagavond 14 november gaan ze
naar Exmorra en Schraard.
Op donderdagavond 22 november zijn Wons,
Cornwerd, Cornwerderzand en Zurich aan de
beurt.

Muziekvereniging Hallelujah is druk bezig met
inzamelacties. Er is namelijk geld nodig voor
nieuwe kleding voor drumband, jeugdkorps en
harmonieorkest. Er is onlangs een flessenactie gehouden. Met de opbrengst hiervan heeft
men inmiddels T-shirts voor de drumband aan
kunnen schaffen.”We zijn mooi op weg, maar
ook voor het jeugdkorps willen we graag shirts
en voor de harmonie nieuwe bloesjes om een
mooi geheel te krijgen”, aldus Nynke Elgersma
van Hallelujah.

Ook Makkumers kunnen Hallelujah steunen
door bij het inleveren van statiegeldflessen bij
de flessenautomaat van de Jumbo te kiezen
voor een donatie aan Hallelujah.

De Hallelujanen gaan dus nog even door met
hun acties. In de komende weken worden
de dorpen rond Makkum bezocht. De leden

It Fryske Gea organiseert wandelexcursie
naar het Afsluitdijk Wadden Center
ke verbinding tussen de Waddenzee en het
IJsselmeer. Hierdoor kunnen vissen niet meer
van de Waddenzee naar het IJsselmeer trekken. Hun instinct en de geur van zoet water
drijft de vissen naar Kornwerderzand. Als hier
straks de vismigratierivier klaar is, dan kunnen
ze door de Afsluitdijk zwemmen. Wil jij weten
hoe dit ‘gat’ in de Afsluitdijk werkt? Je hoort
het tijdens deze wandelexcursie.

KORNWERDERZAND – It Fryske Gea organiseert zondag 11 november van 10.30 tot 12.00
uur een wandelexcursie op de grens van zoet
naar zout. De verkenningstocht start bij het Afsluitdijk Wadden Center: een uniek gebouw op
de grens van het IJsselmeer, de zoute Waddenzee en de Afsluitdijk. ExcursieleiderKlaas
van der Wolf vertelt enthousiast over deze
bijzondere plek, zoals de historie van het gebied, terwijl we ook de schut- en spuisluizen
bij Kornwerderzand passeren. Aanmelden kan
uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via
www.itfryskegea.nl/wandelexcursie-11nov of
0512 – 38 14 48. Deelname is voor leden van It
Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas
en niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar € 2,-).
De aanleg van de Afsluitdijk had een enorme
impact op de natuur en verbrak de natuurlij-

En als kers op de taart waaien we nog even uit
op het dak van het Afsluitdijk Wadden Center.
De plek in Friesland voor het halen van een
frisse neus, oftewel #frieseneus. Vanaf een
afstandje zie je het onbewoonde natuureiland
de Makkumernoardwaard en met een beetje
geluk spotten we allerlei watervogels die voor
de witte zandstranden zwemmen.

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

Fysio & Fitness Beach Resort is uw coach naar
een goede gezondheid op elk fitheidniveau,
van jong tot oud, gezond of met een beperking. In het fitnesscentrum helpt Tom Botermans u met het behalen van uw persoonlijke
doelen door het opstellen van een op maat
gemaakt trainingsprogramma. Conditieverbetering, vitaal en energiek beter in balans, gewichtsvermindering, vermindering van fysieke
problemen, een beter gezondheidsprofiel, een
gezond gevoel....en bovenal plezier in het bewegen. Dat zijn de ingrediënten die centraal
staan in uw persoonlijke programma.
Afvallen blijft voor veel mensen de reden om
te starten met sporten. De meeste mensen
komen er echter na een tijdje achter dat alleen sporten vaak niet de oplossing is om af te
vallen. Beach Resort Lifestyle heeft een uniek
concept waarbij voeding en training in de juiste verhouding en op het juiste niveau aangeboden wordt. In 12 weken zult u kilo’s en centimeters verliezen, meer energie hebben en
over een beter uithoudingsvermogen beschikken. Voor meer informatie over dit programma
kunt u vrijblijvend een afspraak maken.
Spinning blijft een populair programma. 50
minuten lang op een spinning fiets jezelf in het
zweet werken op het ritme van opzwepende
muziek. Deze lessen worden meerdere malen
per week op verschillende tijdstippen aangeboden. Komt u ook een keertje meefietsen?
Voor meer informatie of vragen bel: 0515231551.

De Bouwers uit Makkum
Makkum - De jongerenclub ‘De Bouwers’, tussen 6 en 12 jaar, horen bij de Doopsgezinde
Gemeente in Makkum. In Makkum noemen ze
het kerkgebouw ‘Het Kasteeltje’, omdat het
op een kasteeltje lijkt. In het kasteeltje hebben
we één keer in de twee weken op woensdagmiddag club. Dan doen we leuke dingen en
we nemen allemaal elke keer 50 cent mee.
Dat stoppen we in ons goede doel potje. We
mogen zelf het goede doel bedenken, als het
maar in de buurt is. Want aan het einde van
het seizoen brengen we de opbrengst zelf
naar dat goede doel.
Heb je zin om mee te doen?
Je kunt je opgeven bij Angelique Smink:
maya30ed@kpnmail.nl

Nationale Diabetesdag
Bent u na alle mediaberichten rondom voeding
en diabetes ook nieuwsgierig hoe het met uw
suikerwaarde is? In het kader van de Nationale Diabetesdag willen wij u in de gelegenheid
stellen om zonder afspraak binnen te komen
lopen en uw bloedsuikerwaarde te laten bepalen. Aan de hand van de uitslag geven we
u een advies. Waar: u mag plaats nemen in
de wachtkamer van het Sûnhûs. Wanneer: 14
november van 08.00 tot 16.00 uur
Met vriendelijke groet,
Medewerkers Gezondheidscentrum Makkum
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‘Bedankt plant-campagne’ van
BlomYnien in gerestyled interieur

Door Judith van Lavieren
Aaltsje Hendriks van BlomYnien doet van 22
oktober tot en met 10 november mee aan
de ‘Bedankt plant-campagne’. Tijdens deze
campagne wordt het heilzame effect van planten onder de aandacht gebracht. Want groen
maakt gelukkig en daar mogen de planten
wel eens een bedankje voor ontvangen. In
ruil voor wat zonlicht en water zuiveren ze de
lucht, maken ze het gezellig in huis, verbeteren
ze concentratie en productiviteit en stimuleren
creativiteit. Klanten die tijdens de campagne
voor 20 euro aan planten besteden krijgen een
Happi-Healthmagazine cadeau.
“De trends van dit moment zijn grote kamerplanten en hangplanten”, vertelt Aaltsje Hendriks.” Maar ook voor de kleine vensterbank is
er volop keus bij BlomYnien.”

“Der is gjin pot sa bryk of der past wol in plant
yn”, is het motto van Aaltsje. Soms ha minsken in pot mei in spesjale betekenis. Ik fyn it
leuk as se die meinimme nei de winkel en dan
tegearre mei de klant te sjen wat foar plant der
yn past.”
De afgelopen week heeft Aaltsje in samenwerking met Bonne Sietzema het interieur van
BlomYnien aan een restyling onderworpen.
Geïnspireerd door wat ze op inkoop gezien
had, bedacht Aaltsje hoe de wanden eruit
moesten komen te zien. Bonne voerde haar
idee uit. Het resultaat mag er wezen. Tegen de
warme kleuren van de wand komen de planten
prachtig uit.
Volgende week valt er in het kader van de
campagne een folder van BlomYnien bij u op
de mat. Dit is een mini-magazine met wetenswaardigheden over planten. Op 6 december
heeft Aaltsje de BlomYnien Krystbeleving gepland en er staan weer kerstworkshops op het
programma. De data hiervoor verschijnen binnenkort op Facebook. Volop actie dus bij BlomYnien. Aaltsje kijkt uit naar de Sinterklaasen kerstdrukte. Ze licht nog één tipje van de
sluier op: wanneer Sinterklaas weer in Makkum is zullen er Pietjes in de etalage slapen.
En met kerst wordt de etalage zéér kleurrijk.
“Even heerlijk ‘over the top’. Ik ha der no al
sin oan.”

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 3 november (bekerronde)
15:00 Tollebeek 1-Makkum 1
14:30 DWP 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-ST Arum/Stormvogels 2
12:30 Makkum 4-ONS Sneek 4
10:30 Woudsend JO17-1-Makkum JO17-1
10:30 SC Bolsward JO15-2-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Terschelling JO13-1G
08.30 Franeker SC JO12-2-Makkum JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-S.C. Stiens JO11-2
09:50 Arum JO11-1-Makkum JO11-2
10:20 SDS JO10-1-Makkum JO10-1
10:00 Makkum JO9-2-Annaparochie JO9-2
11:45 SC Bolsward JO8-3-Makkum JO8-1
Kantinedienst
09.00-12.00 Michel Nauta/Sjoerd Gielstra
12.00-15.00 Tjitske Altena/Stien Bosch
15.00-19.00 Sando vd Meer/Oane de Boer/
Hidde de Zee
Woensdag 7 november (bekerronde)
20:00 Makkum 1-Dokkum 1
Zaterdag 10 november
15:00 Makkum-1-Creil 1
12:30 Makkum 2-Workum 2
14:30 Tzum 1-Makkum 3
14:30 Scharnegoutum’70 3-Makkum 4
10:30 SC Bolsward JO19-1-Makkum JO19-1
10:30 QVC JO17-1-Makkum JO17-1
11:15 Annap. JO15-2-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Zeerobben JO13-2
11:15 SJO DFC JO12-2-Makkum JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-LSC 1890 JO11-2
10:00 Makkum JO11-2-Hielpen JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-Blauw Wit ‘34 JO10-5
10:00 Workum JO9-1-Makkum JO9-1
09:00 Frisia JO9-5-Makkum JO9-2
10:00 Makkum JO8-1-Walde De JO8-1
11:15 Arum VR1-Makkum VR1
09.00 Makkumjo7-1-CVVOjo7-1
Kantinedienst
08.15-12.00 Jeffry vd Werf/Niels de Boer
12.00-15.00 Alie vd Veer/Tyny vd Veer
15.00-19.00 Gerlof Smit/Jesse Adema/
Jouke Abe Tilstra
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Jaarlijkse Schouwronde PBM en gemeente Súdwest-Fryslân
Door Sjirk Wijbenga
Maandagmiddag 22 oktober waren wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân Erik
Faber en dorpscoördinator Yvonne Sieswerda
te gast voor de jaarlijkse schouwronde in Makkum. Faber en Sieswerda werden ontvangen
door een afvaardiging van Plaatselijke Belang
Makkum. Doel van deze schouwronde is een
goede indicatie en indruk te geven van de
knelpunten in Makkum op het gebied van Wonen, Economie, Verkeer en Veiligheid. Vanwege de drukke agenda van de wethouder werd
de schouwronde in de auto afgelegd.

leefklimaat in Makkum. PBM krijgt regelmatig
vragen van bewoners over verschillende onderwerpen zoals: het zwerfafval, achterstallig
onderhoud van paden en wegen, tekort aan
vuilcontainers, aanpassing van de openbare
verlichting in sommige straten, en het instellen
en naleven van 30 km zones.

PBM heeft dit inzichtelijk gemaakt en middagmiddag aan de wethouder gepresenteerd.
Aan de hand van dit overzicht zijn er diverse
locaties in Makkum bezocht waaronder de
oude gemeentewerf aan de Waardwei, Haven
van Makkum, de rondweg, de sluis, Suderseewei en de directe omgeving van het centrum.

Op de afgelopen jaarvergadering van PBM
vroeg het bestuur aan haar leden om een
formulier in te vullen als er opmerkingen,
klachten en ideeën waren over het woon- en

Op de foto van links naar rechts: Joke Bies, wethouder Erik Faber, Cathrinus van der Meer, Ruud
Wijntjes en Nelleke Oostenveld.

Peugeot 2008 1.2VTi

Opel Astra Sports Tourer 1.4i

BlueLease
Bj 2014
Navi
Airco
Cruisecontr
trekh
LM velgen
128dkm

Turbo Berlin
Bj 2013
Navi
Airco
Cruise
LM Velgen
pdc
plaatje!
69dkm

e 11.950,-

Auto verhuur • Aanhanger verhuur • Winter- en 4 seizoenenbanden • Mooie collectie occasions

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

e 12.840,-
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

