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Dertigste Kerst-Zing-Mee
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No. 1678 - 14 november 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

Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

kennis maken?
stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl
of bel: 06 2709 1499
middenstraat 14 | makkum

Door Judith van Lavieren
Op 9 december aanstaande organiseren
Dirk en Hannie Tamminga voor de dertigste
keer de Kerst-Zing-Mee in het MFC. Dit jubileum vinden zij een mooie gelegenheid om
afscheid te nemen.
Dertig jaar geleden begonnen ze met de
Kerst-Zing-Mee omdat ze merkten dat
mensen graag de oude bekende kerstliedjes wilden zingen. In de kerk werden deze
liederen steeds minder gezongen. De eerste
twee keer werd de Kerst-Zing-Mee in de
Hervormde Kerk gehouden, daarna altijd in
de sporthal. “Dat een sporthal laagdrempeliger is dan een kerk merkten we meteen. Het
hoefde van ons niet zo stijf. De oude bekende kerstliederen zingen en het kerstevangelie uitdragen dat was onze bedoeling. En
om het zo toegankelijk mogelijk te houden
hebben we nooit entree gevraagd. We houden alleen een collecte ter bestrijding van de
onkosten”, vertelt het echtpaar Tamminga.
Aan de eerste editie werkten alle Makkumer
koren van dat moment mee, daarna was het
Leger des Heils enkele jaren te gast. Het
uitnodigen van jongerenkoren om de jeugd
te trekken werd niet een succes. Zij zongen
veelal in het Engels en dat kon de oudere
garde niet echt bekoren. De afgelopen jaren verleenden Greidebrass en het Lemster
mannenkoor steeds hun medewerking. Zij
zullen ook tijdens het dertigjarig jubileum
optreden.
Dirk en Hannie zullen de organisatie wel gaan
missen.”It is in stikje fan jesels wurden.”
Elk jaar was het weer een flinke klus om de
zaal voor het concert klaar te maken. Alles
moet opgebouwd en uiteraard ook weer op-

geruimd worden. “We konden altijd rekenen
op een geweldige ploeg vrijwilligers. Dat was
elk jaar weer fantastisch. Ook onze dochter
Judith en haar man Paul Fijnvandraat zijn al
die 30 jaar van de partij geweest om te helpen.”
Op 9 december presenteren ze voor de laatste keer samen de Kerst-Zing-Mee. Hannie
zorgt voor een gedicht, Dirk voor een korte
overdenking. Tussen de optredens van Greidebrass en het Lemster mannenkoor is er
samenzang. “Het samen zingen is heel belangrijk.”
Dirk en Hannie stappen nu uit het bestuur
van de Stichting Goed Nieuws Makkum. Er
komt een nieuw bestuur dat de Kerst-ZingMee blijft organiseren. “We zijn heel blij dat
de Kerst-Zing-Mee blijft bestaan”, zeggen
Dirk en Hannie.
Aan helemaal stilzitten zijn Dirk en Hannie
Tamminga nog niet toe. “Elke eerste zondag
van de maand organiseren we in Avondrust
om half acht een meezingavond. We mogen
er altijd veel mensen uit Makkum en de omliggende dorpen begroeten. Daar gaan we
nog mee door”, aldus Dirk en Hannie.

lieverdink-vormgeving.nl

MAKKUM
Trasmolen 16
Vraagprijs
€ 269.500,- 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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Familieberichten

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, 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)
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

OVERLIJDEN

IN MEMORIAM

Zo plotseling ben je van ons heengegaan
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat in onze herinnering blijft is je lach
Je genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven

In liefdevolle herinnering

We staan niet altijd stil bij het woord ‘samen’
Maar het is een groot gemis
Als ‘samen’ er niet meer is
Geschokt, omdat het zo plotseling
gebeurde, en intens verdrietig door
het grote verlies moeten wij afscheid
nemen van

Douwe de Jong
Geboren op 21 april 1953
Overleden op 8 november 2018
Douwe is thuis.
Makkum: Hannie van der Wal
Amsterdam: Wilco, Pauline, Josje
Den Haag: Leon, Ayşe, Ela
De afscheidsplechtigheid, voorafgaande aan de begrafenis, zal worden
gehouden op donderdag 15 november
2018 in de Doniakerk, Kerkeburen 37
te Makkum. Vanaf 13:00 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren,
waarna de plechtigheid zal aanvangen
om 13:30 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats rondom
deze kerk. Na afloop bent u uitgenodigd voor een informeel samenzijn in
K.C. ’t Anker, Buren 17 in Makkum.
We zouden het op prijs stellen, als
jullie hierbij willen zijn.
Correspondentieadres:
De Wijting 34
874 AG Makkum
Plotseling moeten we afscheid nemen
van onze buurman

Douwe
Wij wensen Hannie en de kinderen
heel veel sterkte toe.
De bewoners van de Wijting

Rebecca Belaoui-Lindeman
* 08-07-1970

† 12-11-2008

10 jaar zonder jou
Ik mis je,
Ik mis je veel,
Ik mis je te veel,
Ik mis je veel te veel,
Ik mis je iedere dag een beetje meer.
Liefs Mama xxx

Agenda
Woensdagavond 14 november
pepermuntactie Hallelujah in
Exmorra, Schraard en Allingawier.
Met muziek van de drumband!
Donderdagavond 22 november
pepermuntactie Hallelujah in
Wons, Cornwerd, Kornwerderzand en Zürich.
Met muziek van de drumband!

SCHUURVERKOOP
Vrijdag, 16-11: 14.00 uur tot 17.00 uur
Zaterdag, 17-11: 09.00 uur tot 17.00 uur
Munniksplaat 15 in Makkum
Wat wordt verkocht?
Heel veel NIEUWE kinderkleding van
het merk NAME IT voor kleine prijsjes,
tussen de € 3,00 en € 7,50, maar ook
sommige kledingstukken zelfs al voor € 1,of € 2,-. Verder worden ook
meubels, zoals bijvoorbeeld een
grenen bed of diverse stoelen, en
woonaccessoires aangeboden.
Ruime keuze van alles!
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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

Plusdienst Van Doniakerk
Zondag 25 november is er weer een plusdienst om 19.00 in de Van Doniakerk. De
voorganger is ds. Overeem uit Stiens. In deze
dienst gaan we het hebben over de gelijkenis
“de rijke jongeling.” Anna Bonnema begeleidt
de samenzang op de piano. Iedereen is van
harte uitgenodigd!

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

Zoekertjes
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.
Te Koop: 2x Tecc Constructieboxen Mecano
nr 5 met montagehandleiding; 1x Temsi Constructiedoos Mecano met handleiding 32,50
euro. Tel. 06-15020753.
Salontafel 110 cm lang, 67,5 cm breed en
hoogte 46 cm. Glazen blad, matglazen onderblad en met bruine kunststofpoten afgewerkt
met chroom. Prijs € 50,=. Tel. 0515-232147.
Te koop Eerste uitgave Bolswardsche Courant. Donderdag 3 april 1862 Origineel/Onbeschadigd. 25 euro. Tel. 0517-641993.
Zwartepiet op bezoek tijdens pakjes avond?
Dat kan! Wij komen met 2 pieten langs op
de avond dat u pakjesavond viert. Dit hoeft
niet persee 5 december te zijn. Voor info of
vragen kunt u contact opnemen met +31
6-10670584 of +31 6-40830855.

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

Herdenkingsmoment
voor iedereen

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Zondag 25 november aanstaande is de laatste
zondag van het kerkelijk jaar. Traditiegetrouw
het moment waarop we diegenen gedenken
die ons lief waren en we moeten missen. Tijdens de dienst zullen de in het afgelopen jaar
overleden gemeenteleden worden genoemd
en herdacht. Er zal voor de aanwezigen gelegenheid zijn om zelf een lichtje aan te steken
voor degene die je wilt gedenken. De dienst
op zondag 25 november begint om 9.30 uur
en vindt plaats in de Van Doniakerk. U bent
welkom en hartelijk uitgenodigd door de Protestantse gemeente te Makkum e.o.

Tel. (0515) 23 23 25

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

Plaatselijk Belang Makkum is een vereniging die opkomt voor het algemene belang van de
inwoners van Makkum e.o. en Makkum naar buiten toe vertegenwoordigt.
Wij doen dat op allerlei manieren: activiteiten organiseren, plannen maken, projecten in eigen
beheer uitvoeren, overleg voeren met de gemeente over ontwikkelingen, enz.
Plaatselijk Belang Makkum is een belangrijk aanspreekpunt voor overheden en maatschappelijke organisaties en worden beschouwd als een volwaardig partner.
Initiatieven vanuit Makkum, vaak genomen door het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum,
zorgt ervoor dat Makkum steeds meer haar eigen toekomst bepaald.
De participatiesamenleving is vanuit dit perspectief al jaren de realiteit van de Makkumers.
Doe ook mee en wordt lid voor 5 euro per jaar, stuur een @mail naar; info@pbmakkum.nl ref:
lidmaatschap.

Natuurlezing ‘Het Neusje van de Paling’

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

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

KORNWERDERZAND – It Fryske Gea organiseert op zaterdag 24 november van 10.30 tot
11.30 uur in het nieuwe Afsluit Wadden Center
de lezing ‘Het neusje van de paling’. De lezing
wordt gegeven door natuurgids Meinard Bos
en gaat over reislustige vissen over de hele
wereld. Aanmelden kan uiterlijk een dag van
te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.
nl/lezing-24nov of 0512 - 38 14 48. Deelname
is voor leden van It Fryske Gea € 5,- (t/m 12
jaar € 3,-) en niet-leden betalen € 9,- (t/m 12
jaar € 5,-).
Vissen die op wereldreis gaan
De verborgen onderwaterwereld is veel complexer en interessanter dan je waarschijnlijk
in eerste instantie dacht. Wist je dat bepaalde vissen een enorme behoefte hebben om
te reizen? Het zit als het ware in hun bloed.
It Fryske Gea en de Waddenvereniging hebben natuurgids Meinard Bos gevraagd een mini-collegetour te geven over dit bij velen nog

onbekend, maar erg interessante onderwerp.
In één uur tijd vertellen hij waarom vissen zo
ver reizen en wat een vismigratierivier is.
Neem bijvoorbeeld de paling, deze reist ongeveer 6.000 kilometer van het zoete water
in Nederland naar het zoute water van de
Sargassozee. Deze zee, ten noorden van de
Atlantische oceaan, is het liefdesoord voor
palingen en ook hun geboorteplek. Langzaam drijven de jonge vissen hier mee met de
stroming van het water en worden zo meegesleurd naar de kust. Waarna ze steeds verder
landinwaarts trekken tijdens het opgroeien. Na
een lange reis met allerlei gevaren belanden
ze uiteindelijk aan de rand van het IJsselmeer.
Hier stoten zij hun neus tegen de Afsluitdijk…
en dan?
Tijdens deze lezing ontdekken deelnemers
hoe dit verhaal afloopt. Een mooie manier om
meer te leren over vissen en de natuur rondom
de vismigratierivier!
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Team CaRe: ‘Samen maken we kanker kansloos’
Door Judith van Lavieren
Team CaRe bestaat uit Carl van Ekelenburg
en Reino Kuipers. “De naam van ons team is
samengesteld uit de eerste letters van onze
voornamen, daarnaast is het de Engelse term
voor zorg”, aldus Carl. Team CaRe zet zich
in voor de strijd tegen kanker. De motivatie
van Carl en Reino is heel persoonlijk: beide
hebben familie en dierbaren verloren aan de
ziekte. Carl gaat van 25 augustus tot en met 1
september 2019 wederom de Tour for Life fietsen, Reino gaat mee als zijn begeleider. “Onze
reis- en verblijfskosten betalen we zelf. Het
geld waarmee mensen ons sponsoren gaat
voor de volle honderd procent naar de Daniel
den Hoedstichting”, vertelt Reino.
Wie Team Care wil sponsoren kan dat doen
door een persoonlijke gift via de Facebookpagina van Team Care. Maar om een zo groot
mogelijk bedrag voor de Daniel den Hoed
stichting te kunnen ophalen organiseren Carl
en Reino in de periode tot 25 augustus 2019

tal van acties.
Veel ondernemers uit Makkum en omgeving
ondersteunen hen. “We hadden plannen om
chocola te gaan verkopen en werden door
verschillende mensen gewezen op de KLAFA
chocoladefabriek van Jan en Marijke Klaver
in Achlum. Jan en Marijke waren direct heel
enthousiast. Ze sponsoren ons met een chocoladepakket met zes heerlijke repen”. De
pakketjes zijn in Makkum te koop bij Slagerij
Bruinsma, ’t Pareltje, BlomYnien, Speelsgoed,
Kapsalon Manon en Fysio& Fitness Beach Resort en bij Rinia Fietsen Harlingen.
Carl en Reino bemannen op de winterfair op
24 november een kraam met leuke aanbiedingen en zullen op 6 december bij BlomYnien te
vinden zijn. “Mensen kunnen daar op een trainingsfiets ervaren hoe het voelt om een helling
te beklimmen”, aldus Carl. “We gaan er alles
aan doen om de Tour for Life en ons goede
doel bekendheid te geven.”
Naast chocola verkoopt Team CaRe ook fietssokken. Het aanbod is te vinden op hun Face-

bookpagina.
Voor februari 2019 staat een spinning-marathon op het programma en op Koningsdag
wordt in samenwerking met de Koninginnevereniging een fietstocht georganiseerd. Of eigenlijk twee: een tocht van 90 km voor de geoefende fietser en een gezinstocht van 30 km.
“Sommige deelnemers aan Tour for Life hebben grote bedrijven als sponsor en halen in
één keer enorme bedragen op. Wij hebben
juist heel veel kleine sponsors uit Makkum en
omstreken. De een sponsort materiaal en kleding. Een ander laat zich bij de spinning-marathon co-sponsoren om extra veel geld op te
halen. Alle steun uit onze eigen omgeving doet
ons ontzettend goed”, vertellen Carl en Reino.

Snelheidsduivels
raken rijbewijs kwijt
bij Kornwerderzand
Vijf automobilisten hebben afgelopen week
hun rijbewijs moeten inleveren nadat zij flink te
hard reden nabij Kornwerderzand.
De politie deed een snelheidscontrole op een
plek waar 70 kilometer per uur is toegestaan.
Twee bestuurders reden 50 kilometer per uur
te hard. Drie automobilisten reden nog harder:
188, 191 en 241 kilometer per uur. Al hun rijbewijzen zijn ingevorderd.
Hiernaast is 14 keer proces-verbaal opgemaakt voor snelheden die 40 kilometer per uur
te snel waren.
Bron: Bolswarder Courant

Rectificatie
Makkum; In tegenstelling tot eerdere berichtgeving werd de jaarlijkse Schouwronde van Wethouder E. Faber, dorpscoördinator Y. Sieswerda en PBM niet in de
auto afgelegd maar op de fiets.
Redactie

Heldendaad
Zou ze daar nou goed van hebben geslapen,
die overijverige mevrouw die op een doordeweekse donderdag alle auto’s op de Voorstraat een bekeuring heeft gegeven omdat ze
waren vergeten hun parkeerschijf in de auto te
leggen? Zou ze nou denken, dat ze daarmee
een bijdrage leverde aan de gemeentelijke financiën? Of een beter leefklimaat?
In de zomer kan ik zo’n actie begrijpen. Dan
zetten toeristen hun auto hot en her neer en
brengen daarmee de verkeersveiligheid in
gevaar. Maar in november zijn het vrijwel allemaal Makkumers die van de parkeerplaatsen gebruik maken. En op donderdag vrijwel
allemaal oudere mensen die in De Prins hun
hobby beoefenen. Die vaak van een AOW-tje
moeten leven en voor wie 62 euro boete be-

tekent dat ze die maand iets anders moeten
laten.
Voor wie heeft de mevrouw een heldendaad
verricht? Voor zichzelf, omdat ze haar quotum
voor de week heeft gehaald. Zeker. Voor haar
bazen, die de pot algemene middelen met
0,0001% zien stijgen. Ik betwijfel het. Voor de
bridgers die volgende keer tussen de spellen
door naar buiten moeten rennen om de parkeerschijf te verzetten. Absoluut niet.
Laten de leidinggevenden van de mevrouw
eens een gesprekje met haar voeren. En haar
wijzen op de onzin van haar actie. Of moeten
wij misschien met een camera in de aanslag
staan om een volgend stukje te illustreren?
Ad de Vries, voorzitter Bridgeclub Makkum

Singer/songwriter BERTOLF
komt naar Zurich toe
Singer songwriter BERTOLF Lentink komt,
samen met zijn bassist, op zondagmiddag
18 november om 14:30 uur naar het kerkje
van Zurich! Het kerkje is met de aanleg van
keuken en toiletgroep geschikt gemaakt voor
optredens, lezingen, ontvangsten en tentoonstellingen. BERTOLF, ook bekend van Her Majesty (CSN&Y) en DWDD, is bereid gevonden
het openingsoptreden te verzorgen. Het is een
try-out in het kwadraat: een try-out voor zijn
komende theatertour ‘Soelaas’ en een try-out
voor het kerkje van Zurich als podium. Reserveer snel, het is een klein, prachtig kerkje met
zo’n 85 plaatsen. Een intiem concert!
Kaarten via kerkjevanzurich-friesland@outlook.com. Welkom!
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Programma Intocht Van Sinterklaas
Zaterdag 17 November 2018 In Makkum
Nog een paar nachtjes slapen en dan… is het weer zo ver. Sinterklaas met al zijn
pieten komen naar Makkum, waar dit jaar ook de Elfstedentocht langs zal gaan!
De Pieten, die lekkere warme temperaturen gewend zijn, hebben hun sjaal en mutsen
al ingepakt. Haal jij ook je winterkleding uit de kast voor de intocht?
Sinterklaasopwarmfeest op de haven

13.45 uur

Vanaf deze tijd kunnen kinderen samen met DJ Cees, het korps/drumband Hallelujah en
jeugdkorps de Notenkrakers vast in de stemming komen, door mee te zingen en te dansen op de Sinterklaasmuziek.

Aankomst in de haven van Makkum

14.00 uur

Sinterklaas en z’n Pieten komen aan in de haven en we wachten in spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren …
Vervolgens vertrekt iedereen achter het muziekkorps + de drumband Hallelujah aan naar het Plein in Makkum.

Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein

14.30 uur

Ga maar eens kijken wat de Pieten daar deze keer weer beleven!

Kinderen kunnen naar diverse locaties

14.50 uur

Wanneer alle kinderen en belangstellenden achter het korps aan lopen door Makkum,
worden ze naar de juiste locaties gebracht.
15.00-15.45 uur

Voor de kinderen t/m groep 2:
Poppenkast in het Anker!
Poppenkastpoppen treden voor jullie op en natuurlijk mogen er kinderen bij Sinterklaas komen. Ouders/familie kunnen
achterin zitten, bij kinderen die het reuze spannend vinden. De andere kinderen kunnen op de grond zitten. Er is weer
heerlijke koffie te krijgen.

15.00-15.45 uur

Voor de kinderen van groep 3,4 en 5: Een toneelvoorstelling
verzorgd door Inkipinki in Café Restaurant De Prins
Inkipinki heeft een superleuke voorstelling voor deze doelgroep bedacht. Bij deze voorstelling zijn een aantal Pieten aanwezig. Na de voorstelling komt Sinterklaas en de Hoofdpiet. Samen met de andere Pieten wordt het natuurlijk een gezellig feest! De kinderen kunnen eventueel worden opgehaald om 15.45u. Ouders of familie kunnen ondertussen gezellig
blijven koffiedrinken in Café Restaurant De Prins.

15.00-±16.15 uur

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8: Sinter-ongens tegen
de meisjes-quiz in danscafé Skippers
Hilarische quiz met vragen en fotorondes. Tja… wie zijn hier beter in? Jongens.. of meisjes??? Ook hier komt Sinterklaas
om het hoekje kijken en zijn er al Pieten aan het oefenen om ook de goede antwoorden te kunnen geven!
(maar laat je niet door ze afleiden)
Rond 16:15u fietsen de kinderen naar huis of kunnen ze worden opgehaald!

24 november 2018 is er Sintwilledei in Makkum
Van 13.30-17.30 uur is er een kunst ijsbaan waar kinderen kunnen schaatsen, met daar
omheen een gezellige wintermarkt.
Van 13.30-15.30 uur kunnen de kinderen aan een Elfstedentocht deelnemen, door middel
van spelletjes in een van de 11 steden. Al deze activiteiten zijn te vinden in het centrum
van Makkum. Sinterklaas en een paar Pieten zijn aanwezig. Zij nemen die dag om 10.00
uur een kijkje bij de bewoners van Woonzorgcentrum Avondrust.
Vanaf 16.00 uur is er in het Sinterklaashuis een Meet en Greet met Sint en Hoofdpiet.
Meer informatie is te vinden via de volgende pagina’s:
https://www.facebook.com/sintmakkum/
https://www.instagram.com/sintinmakkum/?hl=nl

Sinterklaas blijft logeren in Makkum
Wil je een kijkje komen nemen in het
Sinterklaashuis? Dat kan op:
Dinsdag 20 november van 15.00-17.00
Donderdag 22 november van 15.00-17.00
Zaterdag 24 november van 13.30-17.00
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Geslaagde eerste viswedstrijd in Workum

Het parcours, diepe dolte te Workum met goede vangsten bij de eerste winterwedstrijd
Op zaterdag 10 november heeft hengelsportvereniging Ons Genoegen Makkum de 1e
winterwedstrijd van het seizoen 2018 / 2019
gevist aan de Diepe Dolte te Workum. Aan
deze wedstrijd deden 15 vissers mee die
probeerden zo veel mogelijk gewicht aan vis
bij elkaar te hengelen en te strijden voor de
eerste plaats. Ruud de Boer was de grootste
pechvogel. Bij het plaatsen van een steun ging
hij te water en haalde een nat pak!
Er werd gevist in twee vakken zodat de kans
op een goede vangst dan groter is. Er werd
goed gevangen, waarbij de vangsten in vak B
beter waren dan in vak A. De vangst bestond
hoofdzakelijk uit blankvoorn, maar af en toe
werden er ook flinke baarzen boven water gehengeld. De uitslag was al volgt:

VAK A:
1) Frans Temme, 4.298 gram
2) Freerk van Duinen, 2.694 gram
3) Bert Dorenbos, 2.018 gram
4) Teake Wielinga, 2.015 gram
5) Rob den Boer, 1.988 gram
6) Klaas Bakker, 1.613 gram
7) Ruud de Boer, 0 gram

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 17 november
14:30 Delfstrahuizen 1-Makkum 1
13:45 VVI 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Leovardia 5
12:30 Makkum 4-Oudega 2
10:00 Makkum JO19-1-LSC 1890 JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Oeverzw.JO17-1
09:00 Makkum JO15-1-Franeker SC JO15-2
09:00 Oosterlittens JO13-1-Makkum JO13-1
12:30 Makkum JO12-1-Mulier JO12-2
09:00 Oosterlittens JO11-1-Makkum JO11-1
10:15 Oeverzw. JO11-1-Makkum JO11-2
10:00 SJO DFC JO10-2-Makkum JO10-1
11:00 Makkum JO9-1-Tzum JO9-1
11:00 Makkum JO9-2-SC Berlikum JO9-2
10:00 Makkum JO8-1-Arum JO8-1
12:00 Zeerobben VR2-Makkum VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Ans Pieters/Jelle vd Velde
12.00-15.00 Karin Bruinsma/Klaas Reitsma
15.00-19.00 Rixt vd Bles/Loes Attema/
		
Willemijn Jansen
Zaterdag 24 november
15:00 Makkum 1-VHK 1
12:30 Makkum 2-V.V. Heeg 2
14:30 SC Bolsward 3-Makkum 3
14:30 SDS 4-Makkum 4
10:30 ST Langweer JO19-1-Makkum JO19-1
10:30 CVVO JO17-2-Makkum JO17-1
13:45 Terschelling JO15-1G-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-SDS JO13-1
09:00 Tzum JO12-1-Makkum JO12-1
10:00 Makkum JO11-1-Terschelling JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-Woudsend JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-Zeerobben JO10-3
09:00 Mulier JO9-1G-Makkum JO9-1
11:00 Blauw Wit ‘34 JO9-5-Makkum JO9-2
10:15 Woudsend JO8-1-Makkum JO8-1
14:30 Makkum VR1-L’ Zwaluwen VR3
Kantinedienst
08.15-12.00 Aty Roodenburg/Ineke vd Bles
12.00-15.00 Aagje Stellingwerf/Anje de Vries
15.00-19.00 Jaap Reitsma/Willy vd Velde/
		
Jacob vd Weerd

VAK B:
1) Albert Abbink, 7.416 gram
2) Roan de Jong, 6.047 gram
3) Siem Vos, 3.186 gram
4) Rienk Groothof, 2.613 gram
5) Tonny Landskroon, 2.548 gram
6) Harrie Olde Olthof, 2.015 gram
7) Ruud Roelvink, 1.554 gram
8) Anne Dirk van Assen, 1.099 gram

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorzaken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop
en wordt erkend door alle zorgverzekeraars. Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u bellen
naar 0514 521574 of 0515 541967. Zie ook www.podologiedouma.nl

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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KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

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

