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Open dag Kapsalon Nynke Beauty
op zaterdag 29 november

Door Judith van Lavieren

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008
06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Makkum - Ter gelegenheid van het feit dat
het 2 jaar geleden is dat zij het pand aan de
Kerkstraat 8 in gebruik nam houdt Nynke
Boonstra op zaterdag 29 november een
open dag. Iedereen is van harte welkom
om tussen 14.00 en 18.00 uur een kijkje te
komen nemen bij Kapsalon Nynke Beauty.
Het is de bedoeling dat het weer net zo
gezellig wordt als op de eerste verjaardag
van de salon.
Op deze open dag zullen een aantal vertrouwde gezichten te zien zijn, maar er is
ook weer veel nieuws onder de zon. Nynke
Boonstra vertelt wat de gasten komende
zaterdag kunnen verwachten. Er zullen
demonstraties gegeven worden van het
aanbrengen van wimperextensions. Voor het
bepalen van de voor u meest geschikte
wimperextensions wordt gekeken naar uw
eigen wimperlengte. Samen met de klant
wordt gekeken welke lengte de extensions
moeten hebben, welke krul de wimper krijgt
en welk volume het mooiste is. De groeicyclus van wimpers duurt 6 tot 8 weken,
daarna vallen wimpers en dus ook de
extensions af. Om blijvend mooie wimpers
te hebben, kun je elke 2 à 3 weken een
bijvulling laten doen. Erg leuk om eens te
proberen met de feestdagen in zicht.
Er zal ook een demonstratie van tanden
bleken zijn. De methode die gebruikt wordt
is op biologische basis en veilig voor uw
tanden. De dame die het bleken verzorgt is
tevens werkzaam als assistente van een
kaakchirurg. Voor zij begint met bleken

bekijkt zij eerst of gebit en tandvlees van een
klant goed gezond zijn. Wanneer dat het geval
wordt vooraf de gewenste tint van uw tanden
bepaald. De behandeling met bleek-gel duurt
niet langer dan een uur en afhankelijk van uw
levensstijl blijven uw tanden 6 maanden tot
anderhalf jaar wit.
Daarnaast geven de artsen Serlier en Wilpshaar
informatie over botox en fillers. Zij hebben veel
expertise in de vrouwelijke gezondheidszorg en
geven u graag een persoonlijk advies. Bij
Kapsalon Nynke Beauty gaan zij behandeling
van rimpels aanbieden met zogenaamde injectables (botox en fillers). Bovendien kunnen zij
overmatig transpireren in de oksels behandelen.
Tijdens de open dag zal Trees Aukema van
Happy Feet een pakking laten zien met groene
leem. Verder kunt u bekijken hoe IPL werkt
(een methode voor permanente ontharing voor
oksels, bikinilijn en bovenlip en kin) en hoe
mooi nagels met gellac worden. En wie tijdens
de feestdagen met mooie smokey eyes wil
verschijnen kan tijdens een mini make-up
workshop leren hoe het moet!
Het is de bedoeling dat alle bezoekers na de
open dag weer helemaal op de hoogte zijn
van wat er naast het verzorgen van een fraai
kapsel nog meer mogelijk is bij Kapsalon
Nynke Beauty. Er is veel te doen zaterdag,
dat is duidelijk. Voor elke bezoeker ligt er een
goodiebag klaar en er worden een aantal hele
leuke prijzen verloot, waaronder een cadeaubon, een dinerbon en een metamorfose. Een
bezoekje is zeker de moeite waard!

MAKKUM
Ds. L. Touwenlaan 27a
Vraagprijs € 285.000,- k.k.
Huur bespreekbaar

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Adverteer
in de
Makkumer
Belboei
mail naar:
advertentie@makkumerbelboei.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00
en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks 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)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum,
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt
u terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandartspraktijk van Asperen, tel. 0515-572353
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt 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 voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum.

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 18 november 2014 is overleden
onze bewoner

Mevr. R. Hogenbirk - Schimmel
Wij wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners,
personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locatie Aylva State
Na een periode van afnemende gezondheid
overleed veteraan

Jan van Gemert

sergeant-majoor Korps Mariniers b.d.
Jan was namens het Contact Oud-Mariniers
lid van ons Comité. Hij nam trouw deel aan
de vergaderingen en activiteiten en verzorgde
jarenlang bloemen bij de witte grafstenen
van geallieerden op het kerkhof. Zijn humor
en zijn betrokkenheid zullen we niet vergeten.
We wensen familie en nabestaanden sterkte.

Kerkdiensten
Vrijdag 28 november

Makkum – Minniste Mienskip Makkum
19.00 uur. Voorganger: Br. Lieuwe Durksz

Zondag 30 november

Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.H. Visser
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Ds. N. ten Wolde
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. J. Dijkstra
Wons - Protestantekerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. C. Glashouwer
Witmarsum – Aylva-state, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Zurich – Kerk te Zurich, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Da. G. Rol

19 november 2014
Comité Dodenherdenking Makkum
Klaas Groeneveld voorz.- secr.

Op woensdag 19 november is onze
markante buurman

“ome” Jan van Gemert
overleden.
de Voorn
Makkum

It is echt wier
Dit famke wurd de 27e
alwer

Pieter en Tineke
binne hjoed 50 jier
yn 'e lange hier.
Lokwinske

60 jier

Leafs, bern en bernsbern

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

1 december zijn onze lieve ouders
12 ½ jaar getrouwd!
Rick & Wesley
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Gezellige Sintwilledei in Makkum

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

Vooruitlopend op 5 december, hét grote verjaardagsfeest van Sinterklaas, werd afgelopen
zaterdag de traditionele Sintwilledei in Makkum
gevierd. Een commissie van de Makkumer
Middenstand Vereniging trok alles uit de kast
om de dag tot een groot succes te maken. De
middag stond in het teken van de “hartjes”.
Want op de reis met de stoomboot naar Makkum
waren 2 pieten verliefd op elkaar geworden en
trouwden op de intochtdag van Sinterklaas.
Talloze kinderen konden zich afgelopen zaterdag 2 uur lang in het centrum van Makkum
vermaken met allerlei spelletjes bij diverse
winkels. Pakjes door de schoorsteen gooien,
met dartpijltjes ballonnen kapot gooien, een
woordpuzzel hinkelen en nog veel meer leuke
spelletjes waren er bedacht. Onderweg konden
de kinderen en ouders worden geschminkt met
hartjes op de wangen en werd er chocolademelk geschonken. De wat oudere kinderen
moesten op zoek naar hartjes die waren verstopt
in etalages of rond de winkels. Met de bijbehorende letters kon een zin worden gemaakt
die luidde: “Piet zijn hart gaat sneller slaan, als
hij zijn bruidje voorbij ziet gaan”.

Door Sjirk Wijbenga

En Sinterklaas was uiteraard hoogst persoonlijk
bij de Sintwilledei aanwezig met een aantal van
zijn pieterbazen. Iedere winkel werd vereerd
met een bezoekje van de Goedheiligman die
tevens van de gelegenheid gebruik maakte om
enkele grote orders te plaatsen voor 5 december.
Met veel belangstelling werd er door hem en
zijn knechten naar de spelletjes van de kinderen
gekeken. De Sint nam voor jong en oud ruim
de tijd voor een gesprekje en de pieten deelden
volop zakjes met pepernoten uit. Op het plein
krioelde het van zwarte pieten die op een tumblingbaan ingewikkelde acrobatische kunsten
vertoonden. Hoge salto’s werden er gesprongen
en sommige pieten lieten fraaie radslagen en
duikkoprollen zien. De kinderen kregen daarna volop te gelegenheid om ook te oefenen.
De Makkumer drumband zorgde voor de
muzikale omlijsting en speelde een vrolijke
potpourri van bekende sinterklaasliedjes.
Aan het eind van de middag bracht Sinterklaas
nog een bezoekje aan Avondrust. Vooraf hadden de bewoners gezamenlijk met accordeonist Corrie Koornstra flink geoefend op de
Nederlandse en Friese Sinterklaasliedjes. En
nu, nog 9 nachtjes slapen en dan is het zover.

Sinterklaas brengt een bezoek aan Avondrust

eigen foto
Om 14.30 uur arriveerden de eerste cliënten in
het restaurant. Onder het genot van koffie/thee
warme chocolademelk en een stukje banketstaaf, werd gewacht op Sinterklaas. Ook enkele
kinderen van het personeel waren aanwezig,
zij hadden hun schoentje gezet en kwamen
deze weer ophalen! Er waren 7 kinderen. Om
het wachten te veraangenamen, zongen we wat
en konden de kinderen gezellig kleuren bij de
cliënten aan tafel, er was een kleurplaat en de
kinderen konden een naambutton kleuren, zodat
Sint ook direct ziet hoe de kinderen heten.

Om 16.00 uur arriveerde hij. Na een welkomstwoordje van Afke en het gezamenlijk zingen
ging hij een praatje maken bij de cliënten en
werd er door enkele cliënten nog met de
pieten gezongen. Ook waren er nog enkele
anekdotes van een aantal kinderen en cliënten,
wat de Sint doornam en de pieten zochten
de schoentjes op met de kinderen. Na een
uur vertrokken de Sint en zijn pieten weer.
Om 17.00 uur was de middag ten einde en
ging ieder weer huiswaarts. Tot volgend jaar
Sinterklaas!
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Kapper Hoeksema knipt bij kaarslicht Door Judith van Lavieren

eigen foto
Makkum - Afgelopen donderdag werd er in
Kapsalon Hoeksema bij kaarslicht geknipt!
Waren de verliefde zwarte Pieten er soms voor
een behandeling van hun mooie krullen? Nee,
het had te maken met een elektriciteitskabel
die bij de grote verbouwing in het pand van
Feddie de Boer geraakt was. Gelukkig deden
zich hierbij geen persoonlijke ongelukken voor.
“Gelukkig ging de elektriciteit er niet plotseling
af”, vertelt Durkje. Nadat de mensen van Liander

aangekondigd hadden dat de stroom er voor
enkele uren af zou gaan stak ze snel kaarsjes
aan. In overleg met bakkerij Kluft werd nog even
gewacht: in de bakkerij draaiden de ovens op
volle toeren! Maar tegen twaalven gebeurde
het toch echt. Dat betekende voor de ondernemers in de Kerkstraat die geen stroom meer
hadden roeien met de riemen die ze hadden.
Bij de bakker de deur open om de koeling zo
koud mogelijk te houden, geen klanten kunnen
laten pinnen en ook het brood niet kunnen
snijden met de machine.
In Kapsalon Hoeksema kon er nog bij één klant
het haar gewassen worden met de voorraad
warm water die nog in de boiler zat. Nadat
deze klant geknipt was besloot Durkje eerst
maar eens pauze te houden en lekker te gaan
eten van een brood van buurbakker Kluft. Er
moest wel eerst even een broodmes opgesnord worden….. Boekhandel Coufreur bood
aan om wat stroom te brengen (niet de hele
Kerkstraat was verstoken van elektriciteit)
Helaas had men niet zoveel verlengsnoeren
dat de afstand tussen boekhandel en kapsalon
overbrugd kon worden. In het begin van de
middag moest Durkje nog een paar klanten
naar huis sturen. De tweede helft van de
middag had Durkje ook terecht gekund in de
kapsalon van Manon, maar gelukkig was dat
niet nodig: Na ruim twee uur was er weer
stroom en kon er dus weer geföhnd, gewassen,
gebakken, gesneden en gepind worden in de
Kerkstraat. Opluchting alom en iedereen realiseerde zich weer eens hoe heerlijk het is altijd
“gewoon” elektriciteit te hebben.

Bijzondere bevrijdingskalender
voor bezoekers Kazemattenmuseum

Eenmalige opening buiten het seizoen op zondag 30 november
2015 is het jaar waarin we 70 jaar bevrijding
vieren. Speciaal daarvoor heeft het VFonds
(het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en
Veteranenzorg) een scheurkalender samengesteld. Deze kalender brengt de vrijheid
dagelijks onder de aandacht. Met weetjes,
uitspraken, gedichten, enz. Allemaal rond het
thema 70 jaar.
150 van deze bijzondere kalenders liggen
klaar voor trouwe bezoekers en fans van het
Kazemattenmuseum. Op zondag 30 november
a.s. gaat het Kazemattenmuseum eenmalig
buiten het normale seizoen open. ’s Middags
van 13.00 – 17.00 uur gaan de poorten van het
museum open en ontvangen de eerste 150
betalende volwassen bezoekers deze bijzondere kalender gratis.

Naast het ontvangen van de gratis kalender
wordt het publiek ook getrakteerd op filmvoorstellingen van de originele film “De Overval”.
Deze film uit 1962 is nog steeds één van de
succesvolste films in de Nederlandse Cinema
met bijna 1.500.000 bezoekers. De film gaat over
de spectaculaire bevrijding van 49 verzetsstrijders uit het Leeuwarder Huis van Bewaring
op 8 december 1944. Tenslotte staat een team
van ervaren rondleiders klaar om gratis rondleidingen te verzorgen.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Gezien de verwachtte belangstelling wordt het
publiek geadviseerd om op tijd aanwezig te
zijn. De speciale oplage van de 150 kalenders
bij het Kazemattenmuseum is éénmalig.

De winkel is dicht!
In actie voor Kika
Samen met mijn vriendin heb ik zaterdag 8
november een actie op touw gezet voor Kika.
We hebben limonade verkocht op het voetbalveld. We kregen van Makkum atractieverhuur
(de schar) een limonadekoe te leen en van de
voetbalvereniging water gesponsord.
Langs deze weg willen iedereen hartelijk
bedanken voor de sponsoring. Het was een

mooie zaterdagochtend, de zon scheen en we
hebben heel wat centjes opgehaald. We gaan
30 november hardlopen in Hemelum met de
10 km Morra Run voor Kika. Als er mensen
zijn die ook willen doneren kan dit op Kika.nl
Groetjes van
Annelieke Zuidema en Rixt Wesselius

Maar ik ga nog even door,
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086

Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar
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Vrijwilligerswerk deel 6 Amivedi, registratie van
gevonden en vermiste huisdieren Door Judith van Lavieren
worden. ”Altijd melden in geval van een vermissing of een gevonden dier. Sommige
mensen denken bij een aanlopertje: 'Ik kijk wel
even in de krant of op de site of iemand een dier
mist.' Maar als de mensen die het dier missen
ook zo denken, komt zo’n beestje niet thuis”.
En, héél belangrijk: vindt u een doodgereden
of verdronken huisdier, maak er dan indien
mogelijk foto's van en meld het altijd éérst bij
Amivedi. Daarna kan dan de gemeente of provincie worden aangestuurd, óf door de melder,
óf door Amivedi. Dierenambulances in het
gebied van Amivedi Zuidwest Friesland mogen
nl. géén dode huisdieren weghalen. En ook dat
dode huisdier kan héél erg gemist worden.

Bitsensetkoekenpanlijm
Surprisefietsbelzakmes
Tostiklauwhamerkloklamp
O ja, zie de etalage Markt 6,
mooie prijzen te winnen

eigen foto

&

Vintage
Art Sale
Zaterdag 29- en Zondag 30 november
van 10:00 – 16:00 uur
bij Beautycentrum De Mar
(Meubels, Art Deco, Spiegels,
Lijsten, Kunst, Lampen van juthout,
Kleding etc,etc)

Unieke spullen
voor een unieke prijs
Annette Berends
Weersterweg 6, 8754 JD Makkum

TEN CATE EN SLOGGI
VOOR DAMES EN HEREN

4 HALEN 3 BETALEN

Kater Sam die op 25 mei jongstleden als gevonden
gemeld werd in Makkum. Een paar dagen later
kon hij naar huis doordat de eigenaar de vermelding van Amivedi in de Makkumer Belboei las
Makkum - Velen van u zullen Amivedi kennen
van de meldingen van vermiste en gevonden
huisdieren in regionale kranten. Amivedi is een
organisatie die sinds 1933 bestaat en met behulp van 140 vrijwilligers vermiste en gevonden
huisdieren in heel Nederland registreert. In onze
regio wordt het meldpunt met hart en ziel
bestierd door Welmoed.
Ongeveer acht jaar geleden begon het allemaal doordat ze een poster zag van een vermiste kat en kort daarop een gerucht hoorde
over een aangelopen kat. Zou het om dezelfde
kat gaan? Helaas was de poster van de vermiste kat inmiddels weggehaald en is dat
nooit duidelijk geworden. In april van dat jaar
richtte ze zelf FeliCan op, om te voorkomen dat
vermiste huisdieren door miscommunicatie
niet terugkomen bij hun baasje. Na een tijdje
werd ze benaderd door Amivedi, met de
boodschap dat hiervoor al een landelijke
organisatie actief was en of ze niet voor hen
zou willen werken? Vanaf toen werd ze officieel
Amivedi meldpunt.
Een vrijwilliger bij een Amivedi meldpunt zet
meldingen van vermiste en gevonden huisdieren op de site. Elke 24 uur wordt bijgehouden
of er meldingen zijn, en worden opgeloste
zaken er af gehaald. Maar Welmoed is zoals
ze zelf zegt ”redelijk fanatiek” en zorgt er daarnaast ook nog voor dat meldingen in 7 regionale bladen, waaronder de Makkumer Belboei,
terecht komen. En dat levert veel terecht meldingen op, vertelt ze. ”De regionale kranten
vervullen echt een belangrijke rol. Er is een
grote groep mensen die niet actief zijn op de
computer, maar wel veel zien in hun buurt. De
een vanachter het raam, de ander op zijn
vaste fietsroute.”
Doordat Amivedi recent veel aandacht heeft
besteed aan goede vindbaarheid in zoekmachines op internet is het aantal meldingen
flink toegenomen. Maar het belang van melden
kan volgens Welmoed niet genoeg benadrukt

Het kan iedereen overkomen dat zijn dier vermist raakt. Je kunt er echter zelf veel aan doen
om je dier in geval van vermissing terug te
krijgen. Hier volgen een aantal tips van Welmoed:
1- Laat je huisdier chippen. Asielen, dierenambulances en gemeentes hebben tegenwoordig een chiplezer en zo heb je een goede
kans dat jouw dier snel terug komt. Wanneer
je het dier hebt laten chippen, moet je steeds
vaker zelf zorgen dat de chip in een databank
geregistreerd wordt, via www.chipnummer.nl.
Veel mensen denken dat de dierenarts de
chip na het plaatsen automatisch registreert,
maar dit is niet altijd meer zo. Vergeet bij verhuizing of nieuw telefoonnummer niet om dit
door te geven bij de databank. Anders ben je
als eigenaar niet meer te bereiken!
2- Zorg dat je goede foto’s hebt van je huisdier. Een foto trekt de aandacht op de site of
in de krant en het zorgt ervoor dat er een zo
goed mogelijke beschrijving van je dier kan
worden gegeven.
3- In geval van vermissing: meld het bij Amivedi.
Dat kan telefonisch via telefoonnummer 0880064692, per mail: zwfriesland@amivedi.com
of online via www.amivedi.nl.
Een melding op de pagina van Amivedi kan
meteen doorgelinkt worden naar Facebook en
Twitter. Ook kun je op de site gevonden- en
vermistposters en -huis-aan-huisflyertjes uitprinten. ”We raden aan die in een straal van
150 meter rond de eigen woning huis-aan-huis
te verspreiden. Veel katten laten zich bijvoorbeeld insluiten in het schuurtje van de buren.
Soms zijn ze verder weg. Er zijn heel wat katten
die in busjes, aanhangkarretjes of onder auto’s
meeliften. Door de chip en de landelijke dekking van Amivedi komen zij gelukkig ook vaak
weer thuis”. Welmoed schat dat er jaarlijks
tussen de 80.000 en 120.000 katten vermist
raken in Nederland; daarvan zijn er zeker zo’n
4000 zogenaamde lifters. Het is vrijwilligerswerk waar ze dagelijks mee bezig is. Waarom
doet ze het? ”Dat is een kwestie van het hart
en een beetje getikt zijn”, antwoordt Welmoed.
Na ons gesprek ben ik onder de indruk van de
vrouw die het meldpunt Zuidwest Friesland
van Amivedi uitermate gedreven en met veel
liefde voor dieren beheert.
Wilt u ook vrijwilligerswerk doen voor Amivedi
dan kunt u zich aanmelden via vrijwilliger@
amivedi.com.
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Agenda

Ledenvergadering IJsvereniging
Op vrijdag 28 november 2014 aanvang: 20:00 uur
In de IJskantine van IJsvereniging

Woensdag 26 november

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Agenda.
1. Opening.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen ledenvergadering `13.
4. Beknopt jaarverslag seizoen 13/14.
5. Skoft.
6. Verslag 13/14.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Verkiezing bestuursleden:
A: Anneke Louwsma, {Herkiesbaar }
B: Jakke v/d Kamp, {Herkiesbaar }
11. Contributie verhoging 2014/2015.
12. Rondvraag.

Makkum - Avondrust, rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 27 november

Makkum - Avondrust, kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 28 november

Makkum - Avondrust, shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum - Kantine IJsvereniging
Ledenvergadering, aanvang 20.00 uur
Makkum - De Prins, Rock at the Docks
aanvang: 20.00 uur

Zondag 30 november

Súdwest-Fryslân - Moledei Súdwest-Fryslân
Deelnemende molens: www.molenstichtingswf.nl
aanvang: 11:00 tot 16:00 uur

Maandag 1 decemer

Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 2 decemer

Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 3 decemer

Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Speciaal raster bij natuurgebied voor redden otters
Op woensdag 12 november heeft It Fryske
Gea een otterraster bij haar natuurgebied De
Kraanlannen bij De Veenhoop geplaatst.
Daartoe staken directeur drs. Henk de Vries
van It Fryske Gea en otterkenner Tjibbe de
Jong beiden letterlijk de handen uit de mouwen
door gezamenlijk de laatste werkzaamheden
af te ronden. Door het plaatsen van dit raster
wordt de otter gedwongen om via de aanwezige
duikervoorziening veilig naar de overkant van
de weg te zwemmen.
It Fryske Gea hoopt volgens directeur Henk
de Vries hiermee een voorbeeld te geven en
roept wegbeheerders en andere belanghebbenden op om ook hun verantwoordelijkheid
te nemen en aan de slag te gaan met het
oplossen van meer faunapassage-knelpunten.

De contributie à  7,50 wordt in week 48 van uw rekening afgeschreven.
Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor aanvang vergadering kandidaat stellen.
Het bestuur.
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Tweede Rock at the Docks festival Makkum

door Jetze Genee

Te hard in de auto
door Jetze Genee

Vorige week maandag stond de snelheidshandhaving van de KLPD nabij Witmarsum uw
snelheid te controleren. Maandagmiddag bleek
een prima moment voor de meetdienders om
deze goed betaalde steekproef uit te voeren,
meer dan één op de vijf automobilisten werden
bekeurd. Van de 250 gecontroleerde motorvoertuigen reden er 59 te hard. De hoogst
gemeten snelheid was 94 kilometer per uur,
op een weg waar men maximaal 50 mag rijden.
eigen foto
Na het succes van vorig jaar is het komende
vrijdag tijd voor het tweede festival Rock at the
Docks in hotel de Prins te Makkum. Maar liefst
vijf bands en een DJ, allen met leden uit Makkum,
staan de podia. Met dit jaar boven en onder
muziek pakt het festival uit en is er voor ieder
wat wils. De nadruk ligt zoals de naam het al
aangeeft op rock muziek. De entree is gratis
en de avond begint vroeg om 20.00 uur, om
alle acts goed een podium te bieden! Vorig
jaar een tweetal bands en de Makkumer DJ
Razor Elements. Dit jaar dus vijf bands en
dezelfde DJ. Een stap naar groter. Hoog tijd
voor een korte introductie van de acts die
deze avond op gaan treden.
Sick on Vacation
De band Sick on Vacation maakt haar debuut
in deze avond. Eindelijk weer een echte
Punkrock band in Makkum! Sick on Vacation
bestaat uit Johannes Lutgendorff op drums,
Wido van Dijk op gitaar, Jurjen de Vries lead
vocals en bas en Jelle Sieswerda backing
vocals en gitaar. Ze spelen hoofdzakelijk eigen
nummers en een enkele cover.
Razor Elements
Zoals het een echte DJ met internationale
allures betaamd is zijn bio in het Engels!
Razor Elements is a 18 year old DJ & Producer
from The Netherlands, with the newest and
hottest music he will give you a night you will
never forget! Music has always been a part in
the life of Niek Lutgendorff, better known as
Razor Elements. He hails from a little town
called Makkum (Friesland, The Netherlands)
where he first discovered Electronic Dance
Music. With 2 years of practicing and learning
from other dj’s, he was ready to conquer the
local clubs as DJ. He developed a style which is
totally different than other local and international
DJ’s. So mind my words: Razor Elements is
the next big talent in The Netherlands, make
sure to check him out! Niek zal de avond feestelijk uitdraaien en tussen de bands door de
muziek verzorgen.
Streak Easer Machine
Zo bestaat the Streak Easer Machine sinds
oktober 2011 waar zij hun legendarische debuut
vierden op kleintje Leugenbollepop. De band
bestaat uit de gebroeders Jasper en Wido op
gitaar, Peter op drums, Jetze zingt en Frank
(ook van Wanted!) bast. Het genre bestaat uit
alternatieve rock, nummers die in een eigen
jasje bijzonder fris klinken en soms toch al zeer
belegen zijn. Gedurende 45 minuten wordt u
langs juweeltjes van de alternatieve scene
geleid naar een absoluut hoogtepunt. Eind
vorig jaar stonden de heren op prime time in
theater Romein in Leeuwarden tijdens Serious
Record. Kortom een behoorlijke podium

ervaring inmiddels. De heren spelen na een
lange tour eindelijk weer eens in Makkum,
dé kans om deze energieke show te beleven.
The Hillbilly Boys
De band die beneden in haar optreden gaat
verzorgen zijn The Hillbilly Boys. Een duo dat
zich vooral toelegt op het spelen van hillbilly,
bluegrass en jaren 50 rock & roll. Het duo bestaat
uit Bert de Boer (zang/gitaar/kazoo) en Okke
de Boer (zang/contrabas/kazoo) en probeert
met zo weinig mogelijk middelen een leuke
sfeer te scheppen met hun veelal 2 stemmige
zang en vrolijke muziek.
Abdomen
‘Rock n Roll is imperfection’ citeer dit aan
Abdomen. Met voorbeelden als Nirvana, PIXIES,
Sonic Youth, Queens of the Stone Age, en Foo
Fighters brengt Abdomen grunge weer terug
en geeft het een nieuwe vorm gemixed met
psychedelische rock en scheurende solo’s.
Abdomen is hard bezig met het ontwikkelen
van hun eerste album. Met genoeg materiaal
en een vloeiende inspiratie ontstaan er nieuwe
creaties. Abdomen is ontstaan op een zolderkamer waar Peter van Beets ‘gitarist en leadzanger’ toen nog alleen zijn nummers schreef.
Om de muziek vorm te geven en nog meer
creativiteit te uiten is hij opzoek gegaan naar
een bassist en een drummer. Het trio werd
gevormd met Roel als drummer en oud
Makkumer Redmer (de Boer, red.) als bassist
in de bunker in Leeuwarden.
Wanted
De band “Wanted” bestaat uit drie ervaren
muzikanten. Deze ervaringen hebben ze allemaal in de loop der jaren opgedaan op hun
eigen manier, zo speelde de één in een top 40
band de andere in een goud van oud/rock &
roll/blues band en weer een ander zat hoofdzakelijk in het studio werk. Maar na zo’n 20 jaar
wil je wel eens wat anders. De band heeft zich
nu helemaal toegelegd op de swingende bluesrock & rock & roll muziek. Dat is lekker veel
gitaar! Niet gek dus dat nummers van grote
gitaarhelden worden gespeeld. Om er een paar
te noemen Stevie Ray Vaughan, Rory Gallagher,
Jeff Healy & Gary Moore zijn van de partij afgewisseld met echte mega hits van Creedence
Clearwater Revival, Herman Brood & ZZ-Top.
“Wanted” bestaat uit: zang & gitaarspecialist:
Ruud Molenaar, zang & basspecialist: Frank
de Vries (Makkum, red.), zang & Drumspecialist:
Dick Bleeker. Wanted is de livemuziek-afsluiter
van deze avond. Wat wil je nog meer?
Rock at the Docks is gratis toegankelijk en
begint al vroeg op de avond. U wordt daarom
vanaf 20.00 uur verwacht in Hotel de Prins te
Makkum. Ik ben benieuwd, u ook?

Schettens
De provinciale weg bij Schettens is lang en
recht en daardoor erg lastig om deze route onder
de 80 km / uur te slechten. Toch kan het wel
degelijk zo bleek uit de controles bij Schettens.
Hier werden beduidend minder mensen op de
bon geslingerd. Daar werden 370 bestuurders
op hun snelheid gecontroleerd, waarvan er 34
te hard reden. De hoogst gemeten snelheid
was 113 kilometer per uur. Een dure start van
de week.

2 december
Politiek café in Sneek

met burgemeester Hayo Apotheker
Burgemeester Hayo Apotheker is te gast in
het 7e politiek café van D66 Súdwest-Fryslân.
Tijdens dit laatste café van 2014 zal er onder
het genot van een hapje en een drankje stil
worden gestaan bij een aantal belangrijke
gebeurtenissen van dit afgelopen jaar. Vervolgens zal er een blik in de toekomst worden
geworpen. Wat kunnen we in 2015 verwachten?
Op informele wijze kan het gesprek aangegaan
worden en kunnen bezoekers vragen stellen
aan de burgemeester.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te
discussiëren en van gedachten te wisselen.
Het café is op dinsdag 2 december bij
Restaurant Onder de Linden in Sneek en start
om 20.00, de zaal gaat om 19.30 open.

Fitness & Sport !!
Fitness onder begeleiding
Lifestyle afslank programma
WOW
Spinning
Buikspierkwartier
Fysio-pilates

Kom kennismaken in ons sportcentrum
Start in december en sport
tot 1 januari gratis!!
Voor info of opgave:
Langezand 2c - 8754 HR Makkum
0515-231551 / info@lifestyle-makkum.nl
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Moledei Súdwest-Fryslân
Het overgrote deel van de molens in de
gemeente Súdwest-Fryslân opent zondag 30
november 2014 de deuren voor het publiek en
de vrijwillige molenaars zullen bezoekers gastvrij ontvangen. De moledei Súdwest-Fryslân,
georganiseerd door de gezamelijke molenaars
van de molens in de gemeente Súdwest-Fryslân
is om collega-molenaars uit andere provincies
te gerieven. Die kunnen op de nationale molendagen zelf niet naar collega’s, omdat ze dan
aan hun eigen molen gekluisterd zijn. De
opzet was een succes, maar ook het ‘gewone’
publiek weet vanaf het begin de moledei
Súdwest-Fryslân op de laatste zondag van
november te vinden. Het is dan ook een prima
gelegenheid eens rustig te kijken, of om meer
molens op één dag in werking te zien.
Natuurlijk vertellen molenaars alles over hun
hobby en hun ‘werktuig’...
November is een maand waarin vaak onstuimig
en guur weer te verwachten valt. Dit weertype
is ‘het’ weer voor onze molens. De deelnemende
molens, te herkennen aan draaiende wieken,
wapperende vlag zijn dan ook geopend van
11:00 tot 16:00 uur. Op molengebied is er ook
volop variatie, bijvoorbeeld op het gebied van
wieksystemen. Van wieken met zeilen tot zelfzwichtende jaloeziewieken (Cornwerd) fokwieken Witmarsum en de metalen Dekkerstroomlijnwieken (Bolsward). In IJlst staat de
unieke houtzaagmolen "de Rat" die nog volop
in produktie is. Maar ook de Amerikaanse
windmotoren zijn in onze gemeente zijn de
moeite waard om te bezichtigen. De kleine
molens in Hartwerd (Oldeklosster) en de tjasker
in It Heidenskip zijn bijzonder om te bezoeken.
Kleine molens zijn zeer typisch voor het Friese
landschap. We kunnen U echt alles over molens
vertellen. Van rouwstanden tot het malen en
werken met de molens enzo.
Kijk voor u vertrekt op onze website www.
molenstichtingswf.nl over de actuele stand
van deelnemende molens in Súdwest-Fryslân.

Winterexcursie in het bos
In Gaasterland nabij het dorp Rijs ligt het
Rysterbosk; een prachtig oud wandelbos met
statige lanen. Een gids van It Fryske Gea neemt
u op zondag 14 december mee op wandelexcursie door dit bijzondere bos. De excursie
is van 09.30 tot 11.30 uur. Opgave voor de
excursie kan tot vrijdag 12 december 12.30 uur
via www.itfryskegea.nl en het kantoor van It
Fryske Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is
voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon
van de ledenpas, niet-leden betalen  4,- en
kinderen tot 12 jaar  2,- per persoon.
Het Rysterbosk is in de 17e eeuw aangelegd.
Dit gevarieerde loofbos met oude eiken en
beuken heeft een statig karakter. Natuurgids
Piter Dijkstra laat u holle bomen zien waarin
vleermuizen hun plek vinden. Ook reeën en
dassen voelen zich er thuis en laten hun sporen
achter die we tijdens de excursie kunnen vinden.
Tijdens de winterexcursie is er extra aandacht
voor de manier waarop de bomen en de inwoners van het bos overwinteren

kapsalonnynke-beauty.nl

Wij bestaan 2 jaar
Tijd voor een feestje
Kom 29 november
van 14.00 tot 18.00 uur
naar onze open dag!!
Met vele demonstraties
tandenbleken /wimperextensions
permanente ontharing / fillers en botox
mini workshop smokey eyes
en nog veel meer!!!
Dit onder genot van hapje en drankje
en voor iedereen staat er een
goed gevulde goodibag klaar
en er zijn vele prijzen te winnen!!!

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl
administratiekantoor

it hôf

Administratiekantoor It Hof is gespecialiseerd in belastingaangiftes, het opzetten van financiële
administraties en het voeren en onderhouden van boekhoudingen voor particulieren en zakelijke
relaties. Ook verzorgen wij uw aanvragen van alle toeslagen zoals zorg-, huur-, en/of kindertoeslag
en voorlopige teruggave van inkomstenbelasting.
Aangifte inkomstenbelasting vanaf € 40,-, aanvraag voor een toeslag of voorlopige teruggaaf € 25,in combinatie ontvangt u 15% korting.
Aangifte BTW en het volledig verzorgen voor het terug vorderen van uw betaalde BTW
op zonnepanelen € 140,- .
Sinds vorig jaar bieden wij ondersteuning en het compleet verzorgen inclusief overstappen
van uw ziektezorgverzekering. Per consult van circa 30 minuten € 30,-.
Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

advies voor belastingzaken &
boekhouding

Administratiekantoor It Hof
It Hôf 24 8754 KD Makkum
0515-232419 of 06-30421605
email: ithof24@gmail.com
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De Afsluitdijk, volop in het nieuws

In 2008 bestond de Afsluitdijk 75 jaar. Een sterk
en herkenbaar baken en exportproduct van de
Nederlandse waterbouw. Toen waren de eerste
plannen al in werking om de dijk toekomstbestendig te maken. Plannen voor dijkverhoging, versterking en extra spui capaciteit. Maar
nog geen plannen over het openen van de
dijk voor de vistrek. Afgelopen vrijdag werden
veel betrokkenen dan ook verrast door een
robuust plan: de vismigratie rivier.
Gat in de dijk
De dijk gaat open, er komt een gat in de
Afsluitdijk om vissen makkelijker tussen de
Waddenzee en het IJsselmeer te laten trekken,
met een duur woord migreren. De zogeheten
Vismigratierivier is onderdeel van een akkoord
over renovatie van de Afsluitdijk tussen Gedeputeerde Staten van de provincies Fryslân en
Noord-Holland en de gemeenten Harlingen,
Hollands Kroon en Súdwest-Fryslân. De kosten
daarvan bedragen 82,5 miljoen euro. Dit bedrag
wordt door de drie aanliggende gemeenten,
het Rijk en de beide provincies betaald. Daarnaast wordt een beroep gedaan op goede
doelen, het waddenfonds en Europees geld.
Met deze bedragen krijgt de nieuwe Afsluitdijk
de rivier én een energiecentrale die stroom
gaat opwekken in het spuicomplex Kornwerderzand. Rijkswaterstaat gaat voor in totaal 830
miljoen euro de dijk versterken en de waterafvoer tussen IJsselmeer en Waddenzee vergroten.
Rivier
De Vismigratierivier moet de belangrijkste blikvanger van de nieuwe Afsluitdijk worden. De
rivier stroomt letterlijk door een gat in de dijk
en maakt dat vissen gemakkelijker de tot nog
toe ondoordringbare barrière kunnen passeren.
Aan de waddenzeekant liggen letterlijk miljoenen
vissen te wachten op een doorgang naar het
zoete IJsselmeer. Een bescheiden 12 tot 25 %
van hen komt via doodtij en het schutten
van schepen door de sluizen doortrekken. Ten
westen van de Spuisluizen wordt door landaanwinning een kunstmatige rivier aangelegd
die dit percentage flink richting de 100 % moet
stuwen.
Werking rivier
Bij eb stroomt zoet IJsselmeerwater naar de

door Jetze Genee

Waddenzee. Deze lokstroom verleidt sterke
zwemmers als zalm en zeeforel naar binnen te
trekken. Zij kunnen daardoor hun paaiplaatsen
in de grote rivieren bereiken. Andersom kunnen
vissen als volwassen bot en paling het IJsselmeer gemakkelijker verlaten om in zee te
paaien. Bij vloed keert de stroomrichting om
en drijven zwakke zwemmers als glasaaltjes
(kleine palingen met duizenden kilometers op
de teller), stekelbaars en spiering het IJsselmeer
binnen. De laatste twee vissoorten vormen
cruciaal voedsel voor foeragerende trekvogels.
Mede door langdurig onderzoek naar de visstand in de Spuisluiskom zijn deze gegevens
gemeten en is uiteindelijk doorslaggevend
geweest voor de besluitvorming. De gebroeders
van Malsen uit Makkum vissen met de WON 1
vissen al jaren samen met de onderzoekers
deze gegevens bijeen.
Lage stroomsnelheid
De Vismigratierivier heeft een lengte van vier
kilometer en wordt aangelegd in een bochtencarrousel waardoor de stroomsnelheid laag is.
Visjes kunnen rusten, eten en wennen aan het
zoete dan wel zoute water. De afstand moet
exact lang genoeg zijn om het opkomende
zoute getijde richting IJsselmeer te bergen.
Hierdoor wordt er geen zout water in het
IJsselmeer gelaten. Een dergelijke doorgang
is nog nergens gerealiseerd. Voor de waterbouw is dit project een exportproduct wat op
200 plaatsen in de wereld dezelfde oplossing
kan bieden als nabij Kornwerderzand, handel
dus! De dijkcoupure geeft geen risico voor de
veiligheid. De vismigratierivier kan bij zware
stormen en springtij worden afgesloten.
Overige projecten
De nieuwe Afsluitdijk wordt ook voor mensen
aantrekkelijker gemaakt. Naast nieuwe wandelroutes, komen er recreatieve fietspaden aan
de Waddenzeekant, tussen Den Oever en het
Monument en tussen de Friese kust en de
sluizen- en kazematten van Kornwerderzand.
Fietsers hebben dan vrij uitzicht op de
Waddenzee.
Energie opwekken
In het spuicomplex Kornwerderzand komen
onderwaterturbines die energie opwekken via
het water dat bij laagwater via de spuisluizen

van IJsselmeer naar Waddenzee stroomt.
Er zijn dertig van deze turbines gepland, die
samen 14,5 miljoen euro kosten. Dit is een
van de energieprojecten die de Afsluitdijk in
2021 energie-neutraal moeten maken. Het hernieuwde contact tussen zoet en zout water
wordt op meerdere fronten uitgebuit. Zo krijgen
de Kornwerderzand-sluizen een getijdencentrale
van de onderneming Tocardo. De testen in de
kom van Den Oever bewijzen deze techniek.
Dertig turbines wekken door spui- en getijdenstroom genoeg stroom op voor 1.200 gezinnen
ofwel 2 megawindmolens. De sluizen bij Kornwerderzand worden verbreed. Hiervan profiteert
niet alleen het toerisme, ook de jachtbouwers
aan het IJsselmeer kunnen de bij hen gebouwde
megajachten gemakkelijker terughalen voor
onderhoud.
Toeristische verbeteringen
Onderdeel van de regionale plannen zijn toeristische verbeteringen aan de Afsluitdijk. Zo
kunt u straks op de fiets naar Kornwerderzand
een Beleefcentrum bezoeken of het educatiecentrum bezoeken waar u door glasplaten, de
trekkende vissen kunnen bekijken. Er komen
struinpaden door het riviergebied. Kornwerderzand krijgt een aanlegvoorziening voor de
bruine vloot en de surfmogelijkheid wordt
verbeterd. De werkgelegenheid zal hierdoor
een lift krijgen. De sluisverbreding is goed voor
Feadship de Vries en de watersporttoerist.
Korwerderzand
Kornwerderzand wordt het belangrijkste knooppunt op de Afsluitdijk. Op deze plek komen
verschillende ambities bij elkaar: de inpassing
van stromingsturbines voor getijdestroming, de
Vismigratierivier en de verruiming van de sluis.
Het dorp krijgt straks een flinke toeristische
impuls. Het Beleefcentrum moet hierin een
publiekstrekker worden en het voorportaal
vormen van een bezoekje aan de schutsluizen,
het Kazemattenmuseum of de Vismigratierivier.
Daarnaast worden de camperplaatsen en passantenplaatsen verbeterd.
Meer weten over de plannen en de voortgang?
De website www.deafsluitdijk.nl/ geeft alle
informatie en is daarnaast voor de betrokken
lezer de moeite waard om te bekijken.

pag. 10 MAKKUMER BELBOEI - 26 november 2014

Weihnachtsoratorium
in Martinikerk Bolsward
Voor de Oratoriumvereniging Bolsward staat
het jaar 2014 geheel in het teken van J.S.Bach.
Na de succesvolle uitvoeringen van de MatthäusPassion nam het koor het eveneens zeer
geliefde Weihnachtsoratorium in studie. Dit werk
werd ook in 2008 voor een uitverkochte Martinikerk uitgevoerd. Onder enthousiaste leiding van
dirigent Pauli Yap heeft de OVB dit oratorium
weer in studie genomen en verder kunnen uitdiepen. Voor de koorleden een belevenis. Ongetwijfeld zal het enthousiasme van het koor
afstralen op het publiek. Verwacht wordt dat de
Martinikerk tot de laatste plaats zal zijn bezet.
Het Weihnachtsoratorium is een oratorium,
bestaande uit zes afzonderlijke werken, soms
aangeduid als cantates, door J.S. Bach geschreven voor de periode van Kerst 1734 tot
en met Driekoningen 1735 en wel voor de drie
kerstdagen, voor nieuwjaarsdag, voor de zondag na nieuwjaarsdag en voor Driekoningen.
De teksten zijn ontleend aan het evangelie
naar Lucas en het evangelie naar Mattëus.
De oratoriumdelen hebben een niet-kerkelijke
voorgeschiedenis, maar dat was in die tijd geen
bezwaar. Voor vorsten geschreven muziek kon
daarom zonder probleem worden gebruikt
voor Christus-Koning. De nadruk op hofdansen
als model voor de meeste koren en aria's is
daarom ook door de bestemming van de oorspronkelijke cantates te verklaren. De meerderheid is in driedelige maat geschreven, voor de
zowel vlotte beweging van de passepied als
het meer statige menuet. Zo is het openingskoor “Jauchzet, frohlocket” gebaseerd op de
cantate “Tonet ihr Pauken”. De eerste drie
delen vormen een eenheid, symmetrisch
geordend. In het eerste en derde deel gebruikt
Bach trompetten en pauken, terwijl in het pastorale tweede deel houtblazers de nadruk
krijgen. De eenheid wordt afgesloten door het
openingskoor van deel drie aan het eind te
herhalen. Bach heeft de zes delen niet gecomponeerd met de bedoeling om het ooit als één
geheel uit te voeren. Het is daarvoor trouwens
ook te lang en doorgaans beperkt men zich
dan ook bij de uitvoeringen tot vier van de zes
delen. In Bolsward zijn dat naast de eerste drie
delen voor de pauze, deel vijf na de pauze.
Als afsluiting de herhaling van het magistrale
openingskoor: “Jauchzet, frohlocket, auf
preiset die Tage”.
Net als bij de uitvoering van de Matthäus-Passion
laat de Oratoriumvereniging zich weer begeleiden door het Barokensemble Eik en Linde
uit Amsterdam. Een viertal uitstekende solisten
verlenen hun medewerking. Het zijn Stefanie
True, sopraan, Daniel Elgersma, countertenor,
Jeroen de Vaal, tenor en Martijn Sanders, bas.
De muzikale leiding is in handen van Pauli Yap.
Het concert vindt dus plaats op zondagmiddag
14 december 2014 om 15.00 uur in de monumentale Martinikerk. Kerk open om 14.00 uur.
Voorafgaand aan het concert zal er om 13.15
uur in het Convent bij de Martinikerk een lezing
worden gegeven door Dhr. Ebo Reitsma,
muziekdocent.
Informatie en reserveringen:
www.ovb-bolsward.nl
0515-576178 / 0515-231701
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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
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Buwalda nieuwe shirtsponsor VV Makkum B1

Zaterdag 29 november

Makkum 1 - Beetgum 1
Makkum 2 - Workum 2
CVVO 3 - Makkum 3
ONS Boso Sneek 4 - Makkum 4
LSC 1890 A2 - Makkum A1
Franeker SC B2 - Makkum B1
SWZ Boso Sneek B4 - Makkum B2
ONS Boso Sneek C3 - Makkum C1
Makkum C2 - CVVO C3
Makkum D1 - SJO Dronrijp/Foarut D1
Makkum D2 - Zeerobben D3
Workum E2 - Makkum E1
Oeverzwaluwen E1 - Makkum E2
Makkum E3 - LSC 1890 E10
IJVC F1 - Makkum F1
Makkum F2 - Heeg F2
Oosterlittens F2G - Makkum F3
Makkum VR1 - Scharnegoutum'70 VR1

15:00
12:30
14:30
12:30
12:45
12:15
13:15
9:00
9:00
10:45
9:00
9:00
9:00
10:15
9:00
10:15
9:00
14:30

Kantinedienst:
Aty Roodenburg/Carien Treub
815-12.00
Leendert Kooistra/Cia Jongman 12.00-15.00
Nynke Boonstra/Wiepie Adema/ 15.00-19.00
Siepie Attema
15.00-19.00

Uitslagen VV Makkum

foto: Sjoerd Gielstra
Staand links naar rechts: Jacob van der Weerdt (leider), Klaas Bosma, Alwin van der Weerdt,
Simen Bootsma, Mark de Witte, Hidde de Zee, Gerben de Boer, Tjebbe Treub, Arjen Dolman,
Eelke Reinsma, Walter Bierstedt (sponsor).
Zittende links naar rechts: Ulbe Oostenveld (leider), Klaas-Pier Folkertsma, Ype van der Logt,
Gosse van Solt, Carsten Dol, Rik van der Gaast, Tom Algera.

Uitslagen PSV de Halsbânruters,
Hester Ludema kwam met Noa van Beabuorren
in een aantal plaatsen in november uit in de
klasse M1 dressuur Cat.DE
Bolsward 8 november reed zij in de 1e proef
een winstpunt met 186 punten.
Harich 16 november won zij in de 1e proef de
1e prijs met 183 punten goed voor 1 winstpunt.
Koudum 22 november werd in beide proeven
een winstpunt gereden met 184 en 186 punten.

Joure 22 november
Louise Nieuwenhuis ging met haar paard Dolinda
naar Joure om daar uit te komen in de klasse
L2. Zij wonnen de 2e prijs met 188 punten
goed voor 1 winstpunt.
Zondag 23 november gingen Louise en Dolinda
de afsluitdijk over om in Benningbroek in de
klasse L2 uit te komen. In de 1e proef en in de
2e proef reden zij een winstpunt met 185 en
186 punten.

Ens 1 - Makkum 1
CVVO 2 - Makkum 2
Makkum 4 - Franeker SC 3
Makkum A1 - S.C. Stiens A1
Makkum B1 - SJO Dronrijp/Foarut B2
Makkum B2 - SDS B2
SC Bolsward C3 - Makkum C2
SC Bolsward D1 - Makkum D1
Nijland D1 - Makkum D2
SWZ Boso Sneek E7 - Makkum E3
Makkum F1 - SWZ Boso Sneek F2
Bolsward F6G - Makkum F2
Makkum F3 - AVC F2
Oudega VR1 - Makkum VR1

1-4
2-3
3-5
8-1
6-1
4-3
8-1
0-2
9-1
2-3
5-2
4-0
0-8
2-1

Volleybalprogramma
Donderdag 27 november

19:30 Makkum MA 1 - OPM Heerenveen MA 2

Vrijdag 28 november
19:00
19:00
20:15
20:15
20:30
20:30
21:30
21:30

D.B.S. MA 1 - Makkum MA 1
VLO MB 1 - Makkum MB 1
Makkum DS 3 - BEO DS 2
Makkum XC 1 - D.B.S. MC 1
Makkum DS 1 - A.V.C. '69 DS 1
S.N.V.V. DS 1 - Makkum DS 2
vc Bolsward DS 8 - Makkum DS 4
Makkum HS 1 - BOB Team HS 1

Wist u dat...
- Er woensdag 3 december weer een oudpapier container bij It Iepen Stee staat.
- Op zondagavond 14 december de 26e Kerst
Zing-Mee in het MFC Maggenheim gehouden
wordt.
- En de het Lemster mannenkoor en Brassband
'Greidbrass' hun medewerking verlenen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd =
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,kost een zoekertje van maximaal vijf regels  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

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

TE KOOP
1 Persoons grenen bed z.g.a.n. met lattenbodem
en matras.  250,- Tel: 06-42192399
Wit tafelblad 80/140 met 2 schragen  25,Witte ovalen spiegel 80/50  20,Antieke comtoise klok met gewichten  95,Tel: 0515-574756
Opklapbed wegens overcompleet. Zeer handig
in een kleine kamer. Gemakkelijk op te klappen
in witte 2 deurs ombouwkast. Merk Kuperus
staand model. Spiraal 80*190 dwarsgespannen.
Ombouwkast diep 45 cm, breed 92 cm, hoog
203 cm. Prijs 100,- Tel: 0515-231761
z.g.a.n. Startpakket hogesnelheids trein Märklin
(batterijen) met 10 (winters getinte) huisjes.
Prijs  30,- Tel: 0515-755875
Printer-scanner-kopieerder van HP met net
nieuwe toner voor 25,-. Werkt prima, wegens
koop draadloze. Rollator, is nieuw! voor 30,-.
Zonnehemel van Philips 10 lampen voor 75,-.
Bel snel, 0515-232272
Blank beuken houten kinderbox op wielen
met bodem, 25,-. Tel: 06-15020753
GRATIS AF TE HALEN
Kroonluchter zilver, met kap er omheen.
Tel: 0515-232408
VERMIST
Makkum, Âlde Syl: Cypersrode ex-kater en
cypersrood-witte ex-kater. Wonen naast elkaar;
vermist geraakt met 2 dagen tussentijd.
Arum, De Tille: Donker cypersgrijze poes met
wit befje, witte tenen voor, sokjes achter, 13 jaar.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.
GEVONDEN
Makkum, Haitsmaleane, t.h.v. Botterstraat:
Grote cypersgrijze kat, witte bef, sokjes voor,
kousjes achter.
Ferwoude, Wonnebuursterweg: Zwart poesje,
5-7 maanden.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest
Friesland, tel. 088-0064692.

vriend(in) van de belboei
Steun de Makkumer Belboei
en wordt ook
Vriend(in) van de Belboei

Schrijf u in bij Kapsalon Nynke,
Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft
of via belboei@makkum.nl.

Het optreden van de drumband met de Sint en weer twee verliefde Pieten.

Veel actie voor Voedselbank Bolsward
Bolsward - In de afgelopen periode is er veel
actie geweest voor de Voedselbank Bolsward,
werkzaam in de stad Bolsward, de gemeente
Littenseradiel en de vroegere gemeente
Wûnseradiel. De winkelactie bij Jumbo Kooistra
te Bolsward leverde maar liefst 40 volle kratten
aan producten op. Een anonieme gulle gever
stelde ruim honderd zakken pepernoten ter
beschikking, welke een plezierige aanvulling
vormden in deze Sinterklaastijd. Deze laatste
winkelactie van 2014 was in allerlei opzichten
geslaagd. Niet alleen door de opbrengst, maar
ook door de medewerking van Jumbo
Kooistra, de elf vrijwilligers en de organisatie
rondom de afvoer van de goederen naar het
depot van de Voedselbank. Voor 2015 staan
er opnieuw een zestal winkelacties op het
programma.
Daarnaast werd in verschillende kerken en
dorpen een inzameling en collectes gehouden.

Meestal in het kader van de Dankdag voor
gewas, arbeid en zorg. Zo werden in Exmorra/
Allingawier; Wommels/Hidaard, Parrega/
Hieslum, Tjerkwerd/Dedgum en Kimswerd/
Arum acties gevoerd voor de Voedselbank
Bolsward. Deze acties zorgden voor goed
gevulde pakketten voor de 60 cliënten van
de Voedselbank Bolsward.
In Easterein werd een huis-aan-huis actie
gehouden. Nadat op elk adres een flyer was
gebracht gingen leden van de jeugdclub met
kruiwagens de deuren langs om de producten
te verzamelen.
Voor de vrijwilligers van de Voedselbank leverden al deze acties een flinke klus op in het
depot, want alle spullen, die buiten de actie
in de supermarkten om worden ingezameld,
moesten worden gecontroleerd op houdbaarheidsdatum. Volg de Voedselbank Bolsward
ook op Facebook.

