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Uitreiking eerste boek ‘De Sankôp’
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No. 1679 - 28 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

M a k k u m e r B e l b o ei

Sinterklaas verwelkomd in Makkum

Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

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

door Sjoukje Steinhovden
Vol verwachting klopte het hart van de kinderen in Makkum toen op zaterdagmiddag
17 november de boot van Sinterklaas de haven van Makkum naderde. Muziekvereniging
Hallelujah en jeugdkorps de Notenkrakers
speelden sinterklaasliedjes om te zorgen
dat de Sint zich extra welkom voelde. Jetze Genee en wethouder mw. Gea Wielinga
stonden op de kade om hem en zijn Pieten
welkom te heten. Niet dat de Pieten daarop
wachtten trouwens: die renden meteen naar
de kindermenigte en begonnen pepernoten uit te delen. Een paar van hen hadden
schaatsen en sleeën meegenomen, omdat
ze gehoord hadden dat het èrg koud zou
worden in Makkum de komende dagen.
Na het welkomstwoord was het tijd om de
Sint naar het Plein te brengen, waar het
feest verder zou gaan. Normaal gesproken
zou Amerigo, het paard van Sinterklaas, dit
klusje natuurlijk klaren, maar hij was oververmoeid en mocht niet werken… Gelukkig was
er een oplossing gevonden: weerman Paulus Pietersma had een echte arreslee geregeld, mèt een paard ervoor. Zo kon Sint toch
comfortabel naar het Plein gebracht worden.
Op het Plein werd verder gesproken over het
weerbericht. Paulus Pietersma bevestigde
nog eens dat het echt heel koud zou worden:
«Bérekoud! Zo koud zelfs, dat de Elfstedentocht over een week gereden kan worden. It
giet oan!» Maar omdat in Spanje bijna nooit
ijs ligt zijn de Pieten niet echt goede schaatsers, dus er moest nog wel even flink geoe-

fend worden. De kinderen werd gevraagd
op het podium de schaatsbeweging voor te
doen: links, rechts…
Opeens brak er paniek uit onder de Pieten:
ze waren niet compleet… Coole Piet was er
niet… Iedereen begon te roepen en te zoeken en op hetzelfde moment kwam er een
ambulance aan. Gespannen werd gevolgd
wat er gebeurde en ja hoor… Er werd een
brancard uit de ambulance gedragen en wie
lag erop…? Coole Piet! Hij had een verband
om zijn hoofd en ook zijn been en zijn arm
waren verbonden. Gelukkig was hij wel bij
bewustzijn en hij vertelde dat hij had geprobeerd te schaatsen. Het zou immers zo koud
worden? Maar omdat er nog geen ijs was,
was hij gaan klunen en daarbij was hij gevallen. Hij mocht in de stoel van Sinterklaas
zitten om bij te komen. Hij vroeg de kinderen om niet te hard te zingen, want hij had
hoofdpijn…
Lees verder op pagina 3

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MAKKUM
It Ferset 37
Vraagprijs
€ 385.000,- 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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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

Utblust…

Willem Foppe de Boer
* Makkum, 2 maaie 1957
† Snits, 15 novimber 2018
Lid yn de Orde van Oranje-Nassau
Tank oan syn ynleave frou:
Marian de Boer-van der Wal
Syn bern:
Yvonne Stremler-de Boer
Harmen Stremler
Marc de Boer
Claudia de Boer-Bruinsma
Simon de Boer
Sabina de Boer-Bruinsma
Jurjen de Boer
Marije de Boer-Sieperda
en pakesizzers
foar de moaie jierren.
De begraffenis hat op woansdei
21 novimber plakfûn te Makkum.
Skriuwadres:
Tichelwerk 11, 8754 CA Makkum
Plotseling moeten we toch nog afscheid
nemen van ons oud lid en bestuurslid

Willem de Boer
Wij wensen Marjan en verdere familie
veel sterkte toe.
Bestuur buurtvereniging Trye Yn Ien.
“Toen kwam er die onverwachte dag,
de dag dat de stilte kwam”
Ons oud-bestuurslid

Willem de Boer
is overleden.
Wij wensen de familie veel sterkte.
Namens EHBO vereniging Makkum e.o.

Ik ha in moai libben hân.
Jan
Na nog 3 jaar te hebben geleefd in
blessuretijd, na het overlijden van syn
Grietsy, moeten we nu afscheid nemen
van ús hait en pake

Jan Werkhoven
Makkum 28-05-1937
Bolsward 24-11-2018
Echtgenoot van Grietsy Tjeerdema
overleden op 29-09-2015
Makkum:
Makkum:
		
Nuenen:

Johan
Marian en Louis
Roan en Inger
Robert

Dankzij de goede zorg van afdeling
Rozemarijn van Bloemkamp heeft ús pa
nog 3 goede jaren mogen hebben in zijn
blessuretijd.
Er is gelegenheid te condoleren op vrijdag
30 november van 13.30 - 14.00 uur in
de Van Doniakerk te Makkum, waarna
de afscheidsdienst in voornoemde kerk zal
worden gehouden. Daarna begeleiden we
ús pa en pake naar de begraafplaats.
Correspondentieadres:
Markt 18, 8754 ES Makkum
“It is goed sa”
In zijn slaap is rustig van ons heengegaan onze broer, zwager en oom

Jan Werkhoven
We wensen de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Velp: Gré en Derk † en Jos †
Balk:
Willem en Fook
Gaast: Gerry en Ykele
		en oomzeggers

Agenda
OERAL KOZAKKENKOOR
KERSTCONCERT IN RUSSISCHE SFEER
Vrijdag 21 DECEMBER 2018 – 20.00 UUR
Van Doniakerk, Makkum
Kaarten en info www.oeralkozakkenkoor.nl
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Dochs noch frij ûnferwachts krigen wy
it berjocht dat ús âld meiwurker

Jan Werkhoven
ferstoarn is.
Jan wie ien fan de oprjochters fan de
Makkumer Belboei en hat mei grutte
ynset jierrenlang ús “hoffotograaf”
west.
Wurkgroep en reaksje
Makkumer Belboei

Hjirby wolle wy jimme tank sizze foar
it meilibjen tiidens Jan syn sykte en nei
syn ferstjerren. Mei namme de
frijwilligers fan it doarpshûs, de tsjerke
en de minsken yn Koarnwert dy’t de
flagge healstôk hiene.
Wêr’t in lyts doarp grut yn wêze kin!
It hat ús djip rekke.
Riemy Tjeerdema-Boersma
bern en beppesizzers

Sinterklaas verwelkomd
vervolg van voorpagina
Toen iedereen van de schrik bekomen was
kreeg Paulus Pietersma nog een keer het
woord en hij riep de mensen op om over een
week, op 24 november, weer naar het centrum
te komen om mee te doen aan de Elfstedentocht, die tijdens Sintwilledei gehouden wordt.
Daarna verspreidden de kinderen zich: de
jongsten, tot en met groep 2, gingen naar Het
Anker om poppenkast te kijken. De kinderen
van groep 3, 4 en 5 gingen naar Café Restaurant De Prins voor een toneelvoorstelling van
Inkipinki en die van groep 6, 7 en 8 naar Danscafé Skippers om aan een «jongens tegen de
meisjes» quiz mee te doen. En natuurlijk nam
Sinterklaas bij al deze activiteiten ook een kijkje, samen met zijn Hoofdpiet.

Inzameling Oud Papier
Op zaterdag 1 december komt Hallelujah uw
oud papier weer ophalen. Voor het gebied ten
zuiden van de 2e Melkvaart komen de leden
van de muziekvereniging vanaf 9 uur langs om
de dozen langs de weg op te halen. Voor de
straten ten Noorden van de 2e melkvaart (dus
vanaf it String, de Jister en de Kamp/ Gearen)
gaan we er vanuit dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in de containers in de Klipperstraat of ter hoogte van
It Hof te brengen. Bij voorbaat hartelijk dank!

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

Stamppot bij It Posthûs

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Zondag 2 december, keuze uit
3 oud-Hollandse stamppotten en een
vleesbereiding naar keuze € 14,50 p.p.,
inclusief soep amuse.
Reserveer nu op info@itposthus.nl of
0515-231153 Op=Op

U kunt deze avond ook gewoon a la carte dineren
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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

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

WABP…….. WAT IS DAT ?
WABP staat voor WhatsApp Buurt Preventie, Wabp.nl is opgericht in juni 2015 en Inmiddels
zijn er meer dan 8.600 WhatsApp Buurtpreventiegroepen in Nederland, met één of meerdere
beheerders. Een WABP groep is een groep in de chat App WhatsApp, waar buurtbewoners elkaar kunnen waarschuwen en attenderen op verdachte en/of alarmerende situaties
in hun eigen buurt. Bij escalatie van deze situatie zal men de politie inschakelen; 1-1-2 bij
spoed en 0900-8844 bij minder urgente situaties. Op deze laagdrempelige manier, kunnen
buurtbewoners bijdragen aan de veiligheid in hun eigen buurt. “Ach er gebeurd toch nooit
iets in Makkum“… nou dat valt best tegen, zie hierbij de inbraakstatistieken over 2017: 5x
woning inbraak, 2x inbraak op de camping, 4 inbraakpogingen, 48 vernielingen, 9 mishandelingen, 88 diefstallen, 3 overtredingen rijden onder invloed, 21 overlast, meldingen, 38
overlast meldingen verwarde personen. Totaal vanaf 2013; in de regio 1.310, In de provincie
7.833. Nogmaals een serieuze oproep om in Makkum meerdere WABP groepen in het leven
te gaan roepen. Er is sinds 2017 nog slechts 1 groep actief en het belang om te kunnen
communiceren met nabijgelegen groepen is groot. Een verdachte zal zo snel mogelijk uit uw
buurt proberen te komen. Vandaar dat contact met aangrenzende Alarm App groepen via
de beheerders belangrijk is. Meer weten of hulp nodig bij de start/opzet? stuur dan een mail
naar: melkvaart@gmail.com of info@pbmakkum.nl ref: WABP
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A Festival of Lessons and Carols
Op zondag 9 december zal om 19.30 uur “A
Festival of Lessons and Carols” worden gehouden in It Beaken, de kerk in Gaast. De
dienst zal gezongen worden door “Doarpssang Ta Gods Eare” uit Ferwoude e.o. onder
leiding van Gerrit de Vries. Organist is Klaas
Hoek die op een fraai drukwind harmonium
het koor en de samenzang zal begeleiden.
Het koor zal rond 9 schriftlezingen prachtige
Christmas Carols zingen.

Het “Festival of Lessons and Carols” is een typisch Engels/Anglicaanse kerstviering waarin
het koor een zeer belangrijk aandeel heeft.
Deze typerende dienst is rond 1914 ontstaan
in de Chapel van King’s College in Cambridge,
Engeland. Sindsdien zingt het wereldberoemde King’s College Choir uit Cambridge elk jaar
op Kerstavond een Festival of Lessons and
Carols, die ook live wereldwijd uitgezonden
wordt via de televisie.

Ondernemersfonds gaat door,
aanvragen 2019 kunnen weer
Maandagavond 12 november heeft de gemeenteraad besloten om het Ondernemersfonds SWF met 5 jaar te verlengen. Hierdoor
is het weer mogelijk om voor 2019 aanvragen
voor dit fonds in te dienen. Wel gelden een
aantal regels. De aanvrager moet bijvoorbeeld
een rechtspersoon of vereniging zijn. Verder
moet het project of activiteit 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 uiter-

lijk 31 december 2018 ontvangen zijn. Op de
site van de Vereniging van Bedrijven Makkum
(www.vvb-makkum.nl) is terug te vinden hoe
u uw aanvraag inclusief onderbouwing kunt
indienen.
Daarna zal de aanvraag door onder meer de
Ondernemersvereniging Makkum en Vereniging van Bedrijven Makkum beoordeeld worden. Beide verenigingen hebben een eigen
budget waaruit zij een aanvraag, al dan niet
gedeeltelijk, kunnen honoreren. Uiteindelijk
beslissen de Algemene Ledenvergaderingen
van beide verenigingen over de definitieve
toewijzing.

Woensdag 19 december
2019

De eerstvolgende Belboei van 2019 verschijnt op woensdag 9 januari

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
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.
Gevonden in de buurt van het hondenuitlaatgebied richting de Holle Poarte. Samengestelde gouden ring met twee heren namen
Sjoerd en Leo. Voor meer info kunt u een
email sturen aan: belboei@makkum.nl
Te koop: Sensaflex lattenbodems,hoofdeinde
en voeteneinde verstelbaar, 30 latten, materiaal beukenhout, 2 stuks 90x200, 1 jaar oud,
nieuwprijs €109 per stuk, Nu voor beide €30.
Tel. 0515-232172.
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Sinterklaas spreekt waardering
uit voor intochtcommissie
Door Judith van Lavieren.

In het Sinterklaashuis aan de Kerkstraat was
het de afgelopen week een drukte van belang.
Sinterklaas en zijn Hoofdpiet regelden vanuit
dit prachtige onderkomen een cadeautje voor
alle lieve Makkumers. Vele kinderen kwamen
op bezoek en Paulus Pietersma besprak er de
laatste weerberichten voor de Elfstedentocht.
Op een rustig moment werd uw reporter uitgenodigd om langs te komen voor een exclusief
interview. Na het drinken van een kopje warme chocolademelk liet Sinterklaas het volgende optekenen:
“Elk jaar worden we in Makkum weer gastvrij
onthaald. Prachtige intochten heb ik hier beleefd met politieboten, ambulances en dit jaar
zelfs een arrenslee. Dat gaat natuurlijk niet
vanzelf, het komt omdat Makkum een hele
goede intochtcommissie heeft. Als klap op de
vuurpijl regelen ze na de intocht ook altijd nog
een Sintwilledei. Het vertrek van twee dames
uit deze commissie wil ik niet onopgemerkt
voorbij laten gaan.
Vanaf 2003 wordt de intocht door een commissie georganiseerd, daarvoor was het een
activiteit van de buurtverenigingen. Martine
Koordes nam in 2003 zitting in de commissie.
In de jaren daarvoor had zij al veel “Sinterklaaswerk”in de buurtvereniging verzet. Ze zat
altijd vol ideeën. Voor Zwarte Pieten Pakken
die gewassen, gestreken of versteld moesten

worden konden we altijd een beroep op haar
doen. Ze bewaarde ook veel pakken op haar
zolder, zodat wij meer ruimte op de boot hadden voor cadeautjes en pepernoten. Wanneer
de Pieten bij haar op zolder waren hielp ze hen
vaak met gedichten schrijven want daar is ze
enorm goed in.
Ze nodigde burgemeester en wethouders en
het muziekkorps uit en notuleerde nauwkeurig
wat er op vergaderingen besproken werd. Een
krappe week na de intocht was ze steevast paraat bij de spelletjes op Sintwilledei. Ze heeft
hier heel wat voor geknutseld. Afgelopen week
was ze nog gastvrouw in het Sinterklaashuis.
De andere dame die vertrekt uit de commissie
is Douwina Postma. Ik zou haar zo in dienst
willen nemen als Regelpiet. De PR naar de
scholen en de Makkumer Belboei, het in elkaar zetten van het draaiboek en het regelen
van vrijwilligers: ze draait er haar hand niet
voor om, wat een topper!
Na de intocht mogen Sinterklaas en de Pieten
altijd even uitrusten en wat lekkers drinken in
de Zwaan. Daar hebben Hoofdpiet Geert en ik
Martine en Douwina uiteraard bedankt en hen
een cadeautje met een mooi gedicht gegeven.
Maar ik wil ze ook nog bedanken in de Makkumer Belboei zodat iedereen weet hoe groot
mijn waardering voor hun inzet is. Tot slot een
nieuwtje vanuit de Intochtcommissie: Hanneke
Pieters en Wietske Huiskens nemen het werk
van Martine en Douwina over.”

Humanitas Zuidwest Friesland
geeft steuntje in de rug
In Nederland zijn er 3,7 miljoen mensen die
voor een ander zorgen. Omdat de zorg zich
over het algemeen op bekenden richt, vinden
deze mantelzorgers hun werk vaak vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met verschillende projecten, zoals 'Stand-by' en 'Maatjes'
geeft Humanitas Zuidwest Friesland deze
mensen een steuntje in de rug. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt een mantelzorger
op afgesproken tijden, zodat de mantelzorger
iets voor zichzelf kan doen. Bij het Maatjesproject gaat een vrijwilliger samen met een
deelnemer op stap, zodat de deelnemer nieuwe contacten op doet en weer zelfvertrouwen
krijgt. Ook in Makkum e.o. hebben mantelzorgers een steuntje in de rug nodig of zouden
mensen graag een maatje hebben. Helaas
heeft Humanitas Zuidwest Friesland bij beide
projecten te weinig vrijwilligers om te kunnen
voldoen aan de vraag.
Theo (vrijwilliger Stand-by) heeft al op diverse
adressen steun kunnen bieden. Op dit moment onderneemt hij activiteiten met iemand
die door ziekte moeilijk alleen kan zijn. Ze
gaan bijvoorbeeld samen tuinieren. Zijn vrouw
heeft dan even tijd voor haarzelf.
Saskia (vrijwilliger Stand-by) bezoekt regel-

matig een mevrouw om samen een kopje thee
te drinken of een boodschapje te doen. Deze
mevrouw vindt dat erg gezellig omdat ze zich
soms eenzaam voelt. Haar naaste familie vindt
het een geruststellende gedachte dat Saskia
regelmatig om het hoekje kijkt. George (vrijwilliger Maatjesproject) geeft aan dat hij zoveel
mogelijk met z'n maatjes naar buiten gaat.
Een wandeling, koffiedrinken buiten de deur,
even weg van de plek waar ze altijd zijn. Dat
vergt weleens wat overredingskracht, maar
uiteindelijk lukt het altijd. Mensen vinden het
fijn om contact van 'mens tot mens' te hebben
in plaats van met een professional.
Volgens Theo is het een prettig idee dat de
coördinatoren van Humanitas Zuidwest Friesland zowel contact hebben met de vrijwilligers
als met de deelnemers. Er is altijd ruggespraak
mogelijk.
Wat geeft deze vrijwilligers de meeste voldoening? Dat de ander afleiding heeft gehad. Daar
zijn ze het alle drie over eens.
Ook vrijwilliger worden? Neem contact op met
mevr. J. Peereboom, 06-49620625, intake@
humanitas-zwf.nl,
www.humanitas.nl/afdeling/zuidwest-friesland.
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Uitreiking eerste boek ‘De Sankôp’

Door Judith van Lavieren
Het eerste exemplaar van het door Albert en
Jorke Kamstra geschreven boek ‘De Sankôp.
De geschiedenis van recreatiegebied De Holle
Poarte’ werd afgelopen donderdag uitgereikt
aan de heer Piet Venema. Het feestelijke gebeuren vond onder grote belangstelling plaats
in de bibliotheek. Venema ontving het boek uit
handen van uitgever Thomas Groeneveld.
Albert Kamstra gebruikte voor het eerste deel
van het boek de aantekeningen en foto’s die
zijn vader Jorke verzamelde. In de tijd van
aanleg van de Sânkop was vader Jorke werkzaam als hovenier. Met zijn eigen beschrijving
van latere ontwikkelingen maakte Albert de
geschiedenis compleet.
De heer Venema had destijds als directeur
van de dienst Openbare Werken onder andere de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud en een van zijn personeelsleden
was Jorke Kamstra. “Wij lagen elkaar direct
goed. In die begintijd ging Jorke nog met de
schep op de fiets op pad.” Hij maakte indruk
op Venema doordat hij van alle planten de Latijnse naam wist.
Daarna schetste Venema een beeld van zijn
jaren als directeur Openbare Werken. In de
jaren dat de Sânkop van de gemeente was,
viel het onder zijn verantwoordelijkheid. Onder
andere werden herinneringen opgehaald aan
de enorme bergen ijsschotsen op het strand
in 1985 die voor het eerst grote files veroorzaakten. Tot slot feliciteerde Venema Albert
Kamstra hartelijk met het boek.
Thomas Groeneveld reikte het tweede exemplaar aan Albert Kamstra zelf uit. Albert bedankte alle aanwezigen voor hun komst. Dank
was er ook voor Thomas Groeneveld voor het

uitgeven en voor Gerben Wijnia die het corrigeren en verzorgen van de lay-out voor zijn
rekening nam.
“Bin ik trots? Ja, natuurlik bin ik dat. It is in
knap stikje wurk wurden.” Ik set asen graach
in handtekening, mar ik kin my net foarstelle dat der ien om komt”, lachte Kamstra.” Ik
bliuw deselfde Albert.”
Jongste broer Douwe was de laatste spreker
van de avond. “Us heit wie in goede hovenier
mei in opmerkzaam karakter.” Naast het zorg
dragen voor de beplanting van ‘het recreatieoord’, zoals hij de Sankop altijd noemde, was
hij bezig met het vastleggen van de ontwikkelingen die hij waarnam in woorden en foto’s.
“Ik moat it even opskriuwe!”, waren dan bij
thuiskomst zijn eerste woorden. Hij legde een
enorme voorraad foto’s aan. “Maar dat zien
jullie wel aan de hoeveelheid materiaal die
Albert op Ik bin in Makkumer plaatst”, grapte
Douwe .
Het ontlokte de jonge Albert destijds meerdere
malen de opmerking “Wat moat heit mei al dy
rommel? “Letter hest der profijt fan” zei heit
dan. “En daar heeft hij gelijk in gekregen”, stelde Douwe. “Als amateur in de ware zin van het
woord, namelijk als liefhebber,heb jij de verhalen en foto’s aangevuld. Je hebt de juiste personen gezocht om het boek uit te geven en er
enthousiast voor geadverteerd. Soms ben je
gewoon een ‘Makkumer die oan in lauw bierke
sit’ maar altijd ben je een bewonderaar van het
leven en lief voor je familie.” Speciaal voor de
gelegenheid had Douwe een hoed meegenomen om die voor Albert af te nemen.
Hierna was het tijd voor een gezellige pauze
met koffie en gebak waarin iedereen Albert
kon feliciteren. Daarna was er gelegenheid om
het boek te kopen en te laten signeren.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 1 december
14:30 Nagele 1-Makkum 1
12:30 Zeerobben 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Leeuwarder Zwaluwen 4
12:30 Makkum 4-Sleat 3
10:00 Makkum JO19-1-Akkrum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Balk JO17-2
12:15 Makkum JO15-1-Workum JO15-2
11:45 Workum JO13-2G-Makkum JO13-1
12:30 Makkum JO12-1-SC Berlikum JO12-1
8:45 SDS JO11-1-Makkum JO11-1
9:00 ONS Sneek JO11-2-Makkum JO11-2
10:15 SC Bolsward JO10-4-Makkum JO10-1
11:00 Makkum JO9-1-Tzummarum JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-Franeker SC JO9-3
9:00 Makkum JO8-1-ONS Sneek JO8-1
14:00 ONB VR1-Makkum VR1
Kantinediensten
8.15-12.00 Corrie vd Veer/
		
Jose Reitsma Galema
12.00-15.00 Tjitske Altena /Stien Bosch
15.00-19.00 Klaas v Malsen/Rein Attema/
		
Jason Koornstra
Zaterdag 8 december
15:00 Makkum 1-Sleat 1
12:30 Makkum 2-Urk 5
14:30 SC Berlikum 3-Makkum 3
14:30 Hielpen 1-Makkum 4
10:15 SJO HJSC JO19-1-Makkum JO19-1
10:40 ST Blauwhuis JO17-2-Makkum JO17-1
10:15 Oosterlittens JO15-1-Makkum JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-Scharneg. JO13-1
9:00 SDS JO12-2-Makkum JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-Franeker SC JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-WPB JO11-1
9:00 Makkum JO10-1-Irnsum JO10-2M
11:00 Makkum JO9-1-Workum JO9-1
11:00 Franeker SC JO9-3-Makkum JO9-2
Kantinediensten
8.15-12.00 Anneke de Jong/Maartje Kalt
12.00-15.00 Annemiek Blanksma/
		
Yvonne Grobbink
15.00-19.00 Broer sj de Boer/
		
Pecta Tassebajof/
		
Wiebren vd Weerdt

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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Zanggroep Forte bestaat al weer 45 jaar

Door Judith van Lavieren
Gisteravond beleefde zanggroep Forte een
wel heel bijzondere repetitieavond. Op 27
november was het namelijk precies 45 jaar
geleden dat groep Forte opgericht werd. Het
was toen nog een gemengd jeugdkoor waar
je vanaf je 15de en tot je 18de bij mocht. Een
heel geliefd koor want er was een wachtlijst!
Van 1 of 2 stemmige zang heeft het koor zich in
de loop der jaren ontwikkeld naar 4 of 5 stemmige zang. Op het programma staan gospels
en opwekkingsliederen en eigentijdse muziek.
Vanaf 2009 wordt Forte gedirigeerd door Anna
Bonnema, tevens begeleidt zij het koor op de
piano. In de jaren hiervoor zwaaiden Margriet
Lemmens, Helen Raay, Cilia Altena en Mattie
Terpstra met het dirigeerstokje. De begeleiding varieerde. Er zijn ook periodes geweest
dat Forte begeleid werd door een band met
onder andere Cor Kronenburg.
Elke dinsdagavond is het repetitieavond. Die

repetities vinden tegenwoordig plaats in Avondrust. Zo nu en dan komen er wat bewoners
langs om te luisteren. Gezellige avonden die
garant staan voor “in soad wille”. Eerder werd
er gerepeteerd in het scoutinggebouw en nog
daarvoor in de voormalige Christelijke Lagere
School.
Ongeveer 7 keer per jaar treedt Forte op. Ze
zingen vaak bij kerkdiensten. Ze kunnen ook
zelf een dienst samenstellen en leiden. Meestal treden ze op in kleurige jasjes, maar ze
passen hun kleding aan de gelegenheid aan.
Onlangs nam men nog deel aan het Federatiefestival voor Koren in onze gemeente. “De
opbouwende kritiek die we daar meekregen
dat we onze naam eer aan doen. Forte betekent namelijk kracht en de jury vond dat wij
een duidelijk verhaal hebben, namelijk het uitdragen van Gods woord. De jury vond dat wij
onze boodschap krachtig en goed verstaanbaar naar voren brachten”, aldus Aaltsje Hendriks die al 30 jaar bij Forte zingt.
Het zingen tijdens het In Memoriam in Avondrust werd door de leden als heel bijzonder ervaren. Een optreden dat altijd met veel plezier
( en een incidenteel gluhweintje) gedaan wordt
is het optreden als “engelenkoor” tijdens de
Kerstkuier van basisschool De Ark. Ze staan
open voor spontane projecten.
Het feestje ter gelegenheid van het jubileum
is al gevierd. Men ging met de huidige zestien koorleden na een optreden in Skuzum met
elkaar midgetgolfen en daarna uit eten. Een
jubileum laat je terugblikken maar het is ook

een moment om naar de toekomst te kijken.
Op het ‘wensenlijstje’ van Forte staan nieuwe
mannelijke leden ter versterking van de 2 bassen en 2 tenoren die het koor telt. En ook een
pianist(e) zou van harte welkom zijn. Dan kan
dirigente Anna Bonema zich helemaal op het
dirigeren richten. Het belangrijkste toekomstplan is echter met veel plezier in het zingen de
boodschap van Forte blijven uitdragen.

HERFST/WINTERACTIE 30 RIJLESSEN

incl. Tussentijdse Toets en Praktijkexamen voor €1599
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL

MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)
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Weer een geslaagde Sintwilledei 2018

door Sjoukje Steinhovden
Midden in de herfst was Makkum op zaterdag
24 november, op Sintwilledei, opeens gehuld
in een winters decor. Hoewel, opeens, weerman Paulus Pietersma had tijdens de intocht
van Sinterklaas in Makkum al had voorspeld
dat het “berekoud” zou worden en dat de Elfstedentocht plaats zou gaan vinden. En dat
was ook het geval.
Het was in meerdere opzichten een bijzondere versie van de tocht der tochten. Uniek was
dat Makkum met een knipoog deze keer één
van de elf steden was. Bij Workum was de
doorgang gestremd wegens een groot wak,
daarom konden de deelnemers die stad niet
aandoen en moesten ze in plaats daarvan via
het IJsselmeer naar Makkum.
Naar schatting ongeveer 150 schoolkinderen
namen deel aan de tocht. Diverse winkels in
Makkum waren voor de gelegenheid tot één
van de Friese elf steden omgedoopt. In elk
van deze “steden” moesten de kinderen een
opdracht volbrengen, waarna ze een stempel
op hun stempelkaart kregen en naar de volgende stad konden gaan. De activiteiten liepen uiteen van bekende spelletjes als sjoelen,
blikgooien en hengelen tot pakjes stapelen en
wortels in een klomp doen. Er werd zelfs ge-

skied en in de bibliotheek konden de deelnemers zelf een vervoermiddel kiezen waarmee
ze de elfstedentocht zouden willen volbrengen. Dit mochten ze kleuren, waarna het werd
opgehangen aan de muur, waar de elfstedenroute was nagemaakt.
Natuurlijk was er een medaille voor degenen
die de tocht volbrachten. En na deze tocht
konden de kinderen écht de schaatsen onderbinden, want midden op het Plein was
een ijsbaan aangelegd. Om de ijsbaan heen
was een markt gebouwd met kraampjes van
de Makkumer middenstand, zodat ook de ouders zich niet hoefden vervelen. De ijsvereniging was present met warme chocolademelk
en ook elders kon men zich tegoed doen aan
winterse lekkernijen. De Stichting Âld Makkum
had in het kader van deze dag een spontane
actie bedacht: op een groot scherm lieten ze
foto’s zien van eerdere Sinterklaasintochten
en kinderen konden er grabbelen.
Sinterklaas was natuurlijk met een paar van
zijn Pieten aanwezig om een kijkje te nemen
bij de activiteiten en hij liet zich geduldig fotograferen met kinderen van àlle leeftijden.
Na afloop van de elfstedentocht ging hij terug
naar het Sinterklaashuis, waar de kinderen
naar binnen mochten om hem persoonlijk te
begroeten.
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MKKM.frl: eigentijdse Makkumer producten
Door Judith van Lavieren
Onder de naam MKKM.frl ontwerpen en produceren Lisette Folkertsma en Monique van
Dijk eigentijdse Makkumer producten. Ze werken vanuit hun passie voor interieur, design,
fotografie en vormgeving. Het begon met het
vastleggen van mooie beelden van Makkum.
De foto’s van nostalgische plekjes in Makkum
werden verwerkt in wanddecoratie en waxinelichthouders. Of werd als maatwerk als fotobehang geleverd.
Om producten te fotograferen mocht MKKM.
frl zo nu en dan gebruik maken van het pand
van Tichelaar.“Zeg Makkum en iedereen zegt
Tichelaar en aardewerk. Het Makkumer aarderwerk van Koninklijke Tichelaar is over heel
de wereld bekend, maar wordt sinds 2014 beperkt op aanvraag geproduceerd. Dit unieke
stukje Makkum wil MKKM.frl niet verloren laten gaan, maar juist weer onder de aandacht
brengen in een nieuwe en moderne vorm”, aldus Folkertsma en Van Dijk.
De dames gingen in gesprek met Tichelaar
en er werd enthousiast op hun ideeën gereageerd. Men stond positief tegenover het ge-

bruik van de afbeeldingen van Makkumer aardewerk op moderne souvenirs. Alles gebeurt
uiteraard wel in goed overleg.
De afbeeldingen blijven intact. Een mooi voorbeeld is de haring van het haringschaaltje van
Tichelaar. Deze is als afbeelding op een kussen gebruikt. Daarbij is het kenmerkend voor
MKKM.frl dat het tegelpatroon op dit kussen
zichtbaar blijft. Dat tegelmotief komt in alle

producten terug. Het is de link naar het aardewerk”, aldus Van Dijk.
De producten van MKKM.frl zijn te koop bij
BlomYnien, het Waddencentrum en FunSport.
De dames richten zich met onder andere relatiegeschenken echter ook nadrukkelijk op
de zakelijke markt. Zo zijn er bijvoorbeeld
kerstpakketten met hun producten. We kijken
graag met klanten hoe we een product op hun
wensen kunnen afstemmen. Een heel leuke en
voor ons verrassende opdracht was bijvoorbeeld het ontwerpen van een stof voor een
bruidsjurk.
Het wordt eigenlijk steeds leuker. We kunnen
nog zoveel mooie dingen maken, want we
hebben nog zoveel ideeën. Onze ontwerpen
laten we overigens allemaal produceren in
Friesland. De producten die MKKM.frl momenteel aanbiedt zijn te vinden op hun website MKKM.frl.
Tot slot een leuke manier om kennis te maken
met de producten van MKKM.frl: “De komende maand hebben we bij BlomYnien een actie
met een luxe wenskaart voor de feestdagen.
Een nostalgisch winters Tichelaar tafereeltje in
een modern jasje.”

Leerzame wandelexcursie Wadden Center
door Sjoukje Steinhovden

Bijna 30 mensen hadden zich op zondagochtend 11 november verzameld bij de receptie
van het Afsluitdijk Wadden Center om deel te
nemen aan de wandelexcursie die It Fryske
Gea organiseerde. Zij lieten zich door gids Tinus Boomstra meenemen op een wandeling
door de tijd èn in de omgeving.
Met behulp van kaarten liet Tinus zien dat er
rond het jaar 500 voor Christus op de plek
waar nu het IJsselmeer ligt helemaal geen zee
was, er waren alleen binnenmeren. In geloop
van de tijd ontstond door vele stormen een
doorgang naar de Noordzee - de Zuiderzee.
Voordat in 1932 de Afsluitdijk werd gebouwd
speelde de Zuiderzee een belangrijke rol voor
de omgeving. Niet alleen was er heel veel visserij (er waren meer dan 10 vloten actief), maar
ook scheepsbouw, rokerijen en handel boden
economische zekerheid. Zoals we allemaal
weten bracht de zee echter ook veel leed met
zich mee en daarom werd in het begin van de
20ste eeuw besloten een afsluiting te maken.
Deze afsluiting werd de Afsluitdijk en na verloop van tijd werd duidelijk dat de effecten
hiervan ook niet alleen maar positief waren.
Tinus vertelde dat de vissen die eerder naar
het zoete water van wat nu het IJsselmeer is
kwamen om te paaien dit nu niet meer kunnen
doen. Ze ruiken het zoete water, maar kunnen
er niet heen. Ook niet wanneer de spuisluizen
opengaan, want het water komt dan met zoveel kracht naar buiten (10.000 liter per seconde!) dat ze er niet tegenin kunnen zwemmen.
Dit heeft, samen met het feit dat er na de realisatie van de Afsluitdijk werd doorgegaan met

vissen, tot gevolg gehad dat de visstand in het
IJsselmeer drastisch omlaag is gegaan, wat
uiteraard ook zorgt voor minder vogels.
Daarom is besloten hier iets aan te doen en op
basis van onderzoek van de Universiteit Wageningen is er een ontwerp gemaakt voor een
zogenaamde vismigratierivier. Het klinkt gek,
maar dit is een opening in de Afsluitdijk waar
vissen doorheen kunnen zwemmen, zonder
gevaar voor verzilting van het IJsselmeer.
Deze opening wordt gemaakt achter het Kazemattenmuseum bij Kornwerderzand. Door een
soort spiraal van 500 tot 600 meter lang kunnen de vissen van de zoute Waddenzee naar
het zoete IJsselmeer zwemmen om te paaien
en later kunnen ze via dezelfde route terugzwemmen naar de Waddenzee. Wanneer het
eb wordt (laag water op de Waddenzee) begint
de vismigratierivier te stromen en stroomt het
zoete water van het IJsselmeer de Waddenzee in. Wanneer het water dan stijgt komt het

water tot stilstand en daarna stroomt de rivier
weer de andere kant op.
Het is de bedoeling dat de migratierivier in
2022 in werking treedt en er zal ook een informatiecentrum worden ingericht. Hiervoor
zal een van de elf kazematten die er nu staan
worden gebruikt. Om het migratiepatroon van
de vissen te kunnen volgen wil men ook een
detectiesysteem installeren. De vissen worden
dan gechipt, zodat ze op hun weg gevolgd
kunnen worden.
De aanleg van de vismigratierivier zal plaatsvinden in combinatie met het plan dat er al lag
om de Afsluitdijk te versterken. De dijk wordt
niet verhoogd maar versterkt: hij zal aan de
westzijde met 75.000 betonblokken worden
bekleed. Levvel blokken om precies te zijn,
die in een nieuwe fabriek in Harlingen geproduceerd zullen worden. Het lijkt er dus op dat
het gebied rond de Afsluitdijk opnieuw goed is
voor de werkgelegenheid.
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BlomYnien Krystbelefing op 6 december
Door Judith van Lavieren
De BlomYnien Krystbelefing vindt op 6 december aanstaande plaats in de bloemenzaak
van Aaltsje Hendriks en begint om half 7. “In
geselliche jûn mei in drankje en in hapke fan it
Posthus.” De winkel is dan helemaal in Kerstsferen en biedt volop inspiratie om het thuis
gezellig te maken. In de binnentuin vindt u
arrangementen voor uw tuin en veranda of
overkapping. Daarnaast is er aandacht voor
een ander aspect van Krystbelefing: het omzien naar de medemens.
Het huis in kerstsfeer brengen kan natuurlijk
met een kerstboom. Maar ook als je geen
boom in huis wilt of kunt hebben kun je het
gezellig maken, stelt Aaltsje. Ze biedt een ruime keus in boeketten en stukken. “Kinst yn é
hus in boel sfeer krije mei allegear oare dingen. Wij jouwe graach advies. We sil in soad
sjen litte yn Engelse stijl, mei in protte kleur en
fersiering.”
Ieder jaar alles nieuw kopen is niet meer van
deze tijd, weet Aaltsje. “Het is de tijd van hergebruik. Wij gaan laten zien wat je met je oude
kerstspulletjes kunt doen .” Wel een dierbaar
kerstitem in huis, maar geen tijd of zin om er
zelf wat mee te verzinnen? Breng uw favoriete
schaaltje of kerstbal met emotionele waarde
naar Aaltsje en zij verwerkt ze in een mooi
persoonlijk stuk of boeket.
Tijdens de Krystbelefing zullen er voorbeelden
in de winkel staan van wat er tijdens de workshops van dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13 december gemaakt gaat worden.
Voor de laatste beschikbare plaatsen kunt u
zich nog opgeven.
Daarnaast is er dus aandacht voor de medemens, het met elkaar beleven van kerst.
Carl van Ekelenburg zal te gast zijn. Altijd al
eens willen ervaren hoe het voelt om een berg
te beklimmen op de fiets? Op 6 december
kunt u het uitproberen op de trainingsfiets die
Carl speciaal hiervoor meeneemt naar BlomYnien. Waarschijnlijk zal de waardering voor
Carl ,die volgend jaar tijdens zijn Tour for Life
heel wat bergen zal tegenkomen ,na uw poging flink toenemen…
Bij Bonne Sietzema van Sietzema Bouw kunt

Kerkdiensten
2 december 9.30 K.C. Het Anke
1e advent Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
9 december 9.30 K.C. Het Anker
2e advent Ds. W.M. Rooseboom, Drachten
RK kerken Makkum
Zondag 02-12 09.30 uur
Doopsgezinde kerk, Pastor N. ten Wolde.
Zondag 09-12 09.30 uur
Doopsgezinde kerk, Pastoor A. Bultsma.
RK kerken Witmarsum
Zondag 02-12 09.30 uur Pastoor A. Bultsma.
Zondag 09-12 09.30 uur Parochievoorganger.

u creatief in actie komen. Leer van hem hoe
u van een boomstam een vogelhuisje kunt
maken. Deze huisjes worden geproduceerd
met behulp van zonne-energie. De opbrengst
van deze workshop wordt geschonken aan

Carl van Ekelenburg en zal volledig ten goede
komen aan de Daniel den Hoedstichting. Met
zijn Team Care zamelt Carl geld in voor deze
Stichting voor onderzoek naar en bestrijding
van kanker.
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“30e KERST ZING MEE” in het MFC/Sporthal “Maggenheim”

Op DV. Zondagavond 9 december 2018 zal er voor de 30e maal de jaarlijkse “Kerst Zing Mee” gehouden worden in MFC/Sporthal ‘’Maggenheim’’.
Voor deze avond is het Lemster Mannenkoor weer uitgenodigd, dat onder de bezielende leiding staat van de heer F. van Tuinen en dat 120 leden
telt. De muzikale medewerking wordt verleend door brassband ‘’Greidebrass’’, o.l.v. dhr. M. Middelberg. Pianobegeleiding is in handen van dhr. Jac.
Dreunhuizen. Er zullen veel Kerstliederen gezongen worden en er zal veel te luisteren zijn. Kortom, het belooft opnieuw een fijne avond te worden
die het bezoek meer dan waard is. De algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk Tamminga. De toegang is gratis, er is wel een collecte ter
bestrijding van de onkosten. De aanvang is om 19.30 uur. Dus op 9 december mooie kerstliederen zingen en genieten van prachtige koorzang en
muziek in MFC/Sporthal “Maggenheim” te Makkum! Allen hartelijke welkom! Voor informatie: Stichting ‘’Goed Nieuws Makkum’’, tel. 0515-542126
/ 0515-231148 /0515-231618.

Je mag zijn wie je bent in Avondrust
Woonzorgcentrum Avondrust in Makkum
stond onlangs stil bij het thema diversiteit in
de ouderenzorg. Door middel van het spel
‘Wie van de drie’ werd het onderwerp ‘homoseksualiteit’ op een laagdrempelige manier bespreekbaar gemaakt. Een panel van
bewoners en medewerkers moest raden wie

van de drie kandidaten de echte homo was.
“We merken dat homoseksualiteit nog steeds
een taboe is bij vele ouderen en dit zien we
graag anders”, vertelt activiteitenbegeleidster
Hilly Veenje. “Daarom willen we dit onderwerp
preventief onder de aandacht brengen zodat
alle huidige en toekomstige bewoners van

Kerstkaarten?
Hunia’s Drukkerij is hét adres voor
het drukken van uw kerstkaarten
Bel of kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden

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

Avondrust, welke geaardheid dan ook, fijn bij
ons kunnen wonen.” Het was een interessante
en leerzame middag waar nog wel over nagepraat wordt.
Het programma werd georganiseerd in samenwerking met Centrum Tûmba en COC
Friesland.
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Voorleeskampioenschap Makkumer Basisscholen 2018
Door Judith van Lavieren
Negen kandidaten van de Makkumer basisscholen zaten dinsdagavond 20 november in
de bibliotheek klaar voor het voorleeskampioenschap. Ze werden beoordeeld door een
jury bestaande uit Wim Beckers, theatermaker
en projectleider KH 2018 voor Súdwest-Fryslân, Carin Bekema, werkzaam in de bibliotheek
van Bolsward en Marianne Koopmans, juf uit
Bolsward met heel veel verstand van voorlezen. De avond werd gepresenteerd door Pleunie Oostenveld en zoals alom bekend regelt zij
alle jeugdzaken in de Makkumer bibliotheek.
Het voorleeskampioenschap komt voort uit de
goede samenwerking tussen de Makkumer
basisscholen en de bibliotheek. Elke dinsdag
komen de scholen boeken halen. En wat is er
nu leuker dan allemaal tegelijk te komen en te
kijken wie van de drie scholen de beste voorlezer van dit jaar heeft .Landelijk zijn er veel
meer meisjes dan jongens die meedoen met
voorleeskampioenschappen. Gelukkig zijn de
jongens in Makkum wel goed vertegenwoordigd .
Leuk om te horen hoe de kinderen tot de keus
voor hun boek waren gekomen.”Dit boek blijft
maar leuk” of “Het eerste boek van deze serie
was zo leuk, toen ging ik dit ook lezen”. Ook
viel het op dat sommige kinderen heel goed
nagedacht hadden wat de laatste zin moest
zijn die ze gingen voorlezen. Ze hielden op
een heel spannend moment op en hielden de
luisteraars tot het eind op het puntje van hun
stoel. Er kwamen leuke en spannende fragmenten voorbij en gelukkig ook veel grappige. Bijvoorbeeld over een actie om zachter
wc-papier op school te krijgen of over mensen
die op reis moeten met een routebeschrijving
die niet klopt.
In de pauze las Pleunie voor over het Kinderwetje van Van Houten. Zo leerden de kinderen
en passant ook nog hoe het komt dat alle kinderen in Nederland naar school gaan en tijd
hebben om buiten te spelen.
Na afloop moest de jury in beraad om te bepalen wie er gewonnen had. Voordat Carin
Bekema de winnaars bekend maakte vroeg zij
applaus voor alle kandidaten: 9 kampioenen.
Ze gaf een complimentje voor de keuze van de
boeken en de fragmenten . Onder tromgeroffel maakte zij bekend dat een gedeelde eerste
plaats was behaald door Freia Lemmens en

Lotte Dierick. De overige kandidaten werden
allemaal tweede.
Freia had gekozen voor ‘Gruwelijk grappige

Maisdoolhof Witmarsum goed voor 2.750 euro
WITMARSUM – Het maisdoolhof van S. Tolsma aardappelhandel te Witmarsum heeft
2.750 euro opgeleverd voor de Ronald McDonald Kinderhoeve in Beetsterzwaag.
Het bedrag bestaat uit de inkomsten uit entree
en de opbrengst van de maïs. De opbrengst is
dit jaar zo goed als gelijk aan jaar. Op de Ronald McDonald Kinderhoeve kunnen kinderen
met een beperking onbezorgd met hun ouders
op vakantie. Daarnaast kunnen hier ouders
overnachten wanneer hun zoon of dochter
aan het revalideren is in het revalidatiecentrum

Friesland dat zich naast de hoeve bevindt.
Het mooie bedrag van € 2.750 zal worden
besteed aan het realiseren van een tuin waar
kinderen met een (meervoudige) beperking
kunnen spelen.
Het stukje land voor het doolhof wordt beschikbaar gesteld door aardappelhandel S.
Tolsma. Loonbedrijf Westra uit Arum en fouragehandel S de Vries (Witmarsum) zaaien en
oogsten het maïs belangeloos. Zij maken het
mogelijk dat het doolhof al weer voor de zeventiende keer geopend werd.

verhalen’. Het publiek luisterde zeer geboeid
naar haar en moest meerdere keren lachen
om haar verhaal over een lintworm die ingezet
wordt om een tante te laten vermageren . En
als Lotte leest over een driekoppige hond uit
haar Harry Potter boek zie je dat vreselijk gemene en kwijlende dier gewoon voor je. Lotte
en Freia mogen door naar de regionale voorleeskampioenschappen.

Alzheimer Collecte
In week 45 werd in Makkum én Schraard de
collecte voor Alzheimer Nederland gehouden.
De opbrengst was € 1484,72. Zowel gevers
als collectanten, hartelijk dank. De coördinatoren, Pietsy van der Weerd en Marga Huisman.
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Bijdrage aan omwonenden valt fors hoger uit
Omgevingsfonds Windpark Fryslân: E 14,5 miljoen
Het Omgevingsfonds van Windpark Fryslân
wordt fors groter dan tot nu toe werd gedacht.
Het fonds ontvangt 20 jaar lang jaarlijks een
bedrag van ongeveer 720.000 euro van Windpark Fryslân B.V. Dat is 45% meer dan tot nu
toe werd gecommuniceerd. Het op te richten
omgevingsfonds zal gedurende de hele looptijd van haar bestaan 14,5 miljoen euro bijdragen aan regionale en lokale projecten. De
eerste donatie van het windpark aan het fonds
geschiedt in de tweede helft van 2021 als alle
turbines operationeel zijn.
Hogere productie De hogere bijdrage van
Windpark Fryslân aan het omgevingsfonds
hangt direct samen met de hogere stroomproductie van het windpark dan aanvankelijk
werd verwacht. Dankzij innovatieve ontwikkelingen kan Windpark Fryslân turbines plaatsen
met een hogere energieproductie dan eerder
was voorzien. Het totale vermogen van het
windpark wordt 382,7 MW. Eerder was sprake
van ‘minstens 316 MW’.

Van en voor de regio Windpark Fryslân heeft
samen met de gemeente Súdwest -Fryslân al
in 2016 afspraken gemaakt over de inrichting
van een omgevingsfonds, dat een stimulerende rol zal gaan spelen in de ontwikkeling van
het gebied rondom het windpark. Het fonds
zal projecten steunen op het gebied van wonen, recreatie, toerisme, duurzame energie,
natuur en milieu in de steden en dorpen langs
de IJsselmeerkust in de gemeente Súdwest
Fryslân. Het omgevingsfonds wordt ondergebracht in een stichting, onder leiding van een
onafhankelijk bestuur en met een adviesraad,
waarin lokale en regionale maatschappelijke
organisaties direct vertegenwoordigd zullen
zijn. Het wordt daarmee een fonds ‘van en
voor de regio’.
Startersgroep Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de stichting
door een startersgroep, waarin organisaties
van plaatselijk belang in de steden en dorpen

aan de kust zijn vertegenwoordigd, alsmede
natuurorganisaties, ondernemers en de sectoren toerisme en watersport. De startersgroep
buigt zich zowel over de structuur (organisatie
opbouw/statuten/regelementen) als het beleid
(fondsprogramma’s) van het fonds. De gemeente Súdwest Fryslân en Windpark Fryslân
ondersteunen de startersgroep.
Gedragscode Met de bijdrage aan het omgevingsfonds sluit Windpark Fryslân aan bij de
gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land. Deze code adviseert windondernemers een bedrag van 0,40 tot 0,50
euro per geproduceerde MWh te reserveren
voor bijdragen aan de omgeving. De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben er
voor gekozen het hoogste adviesbedrag aan
te houden.
Voor nadere informatie: Windpark Fryslân:
Project-directeur Anne de Groot - Ventolines –
T: 0527 616 167 www.windparkfryslan.nl
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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

