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De voorleesbeppe van
Thuishuis Doerak
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Nynke Boonstra’s reis naar Zuid-Afrika
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No. 1625 - 19 oktober 2016
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2016 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

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

06-43441878
www.dakenzinkwerken.nl info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
Op 4 september vertrok Nynke Boonstra
voor het project Shaping Futures naar Johannesburg. Door het verzorgen van een
kappersopleiding biedt Shaping Futures
jongeren uit de townships letterlijk een kans
om aan een betere toekomst te bouwen. De
deelnemende kappers nemen zelf het vliegticket voor hun rekening, het lesgeven is vrijwilligerswerk.
“Voor de cursisten is de opleiding echt een
geschenk. Ze waren zo gedreven en leergierig. Als sponzen zogen ze de leerstof op. Ze
wilden zelfs geen lunchpauze houden. Op de
eerste lesdag werd ook meteen duidelijk hoe
anders het leven in Zuid-Afrika is. Iedereen
was net aan elkaar voorgesteld toen we te
horen kregen dat we het gebouw moesten
verlaten. De situatie was te gevaarlijk door
een demonstratie van verschillende richtingen binnen het ANC. Wij werden de stad uitgereden door onze begeleider KC, de leerlingen moesten zelf een goed heenkomen
zoeken”, vertelt Nynke Boonstra.
Een lesdag die totaal anders verloopt dan
gepland, diefstal en verlies van familie en
vrienden: voor de leerlingen was het geen

uitzondering. “Allemaal hadden ze een verleden dat gekenmerkt werd door verlies
van dierbaren. Het leven is veel harder dan
in Nederland. Iedereen gaat er bijvoorbeeld
van uit dat er een reële kans is om beroofd
te worden. Dus als het hen overkomt wordt
er vrij laconiek op gereageerd. Als je het
overleeft hebt ga je gewoon verder…. Heel
confronterend vond ik ook dat de ambulance
die voor een doodzieke cursiste gebeld was
niet kwam. Op zulke momenten realiseer je
je het enorme contrast met Nederland”, aldus Nynke.
Het was voor de vrijwilligers niet mogelijk om
er zelf op uit te gaan. Ze werden constant
begeleid door KC. “Toch heb ik me geen moment onveilig gevoeld, hij wist precies waar
we wel en niet moesten komen”, zegt Nynke
Nynke was ook te gast bij een barbecue in
het township. “Luidruchtige hartelijkheid is
dat. Parasollen in de tuin? Dat betekent dat
er eten is en daar komen al gauw meer gasten op af. Bijzondere gerechten als geitenpoot waren best even wennen om te eten.”
Nynke sloot haar verblijf in Zuid-Afrika af met
een bezoek aan haar vriendin. Een bezoek
aan de andere kant van de samenleving, een
groot verschil met de week in het township.
“De apartheid is nog lang niet voorbij, je
voelt het nog overal.”

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
Markt 14
Vraagprijs
€ 315.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Kijk voor onze AANBIEDING
op de ACHTERPAGINA

Kerkstraat 11 | 8754 CP Makkum
0515-750336 | www.grillroom-makkum.nl
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Info

Familieberichten

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)

Het echtpaar Fokke en Sjoerdtje Schippers-Hoekstra vierden 10 oktober hun
60 jarig huwelijk. Uit hun huwelijk
kwamen een dochter en twee zonen
voort. Inmiddels is de familie uit gebreid
met 7 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Na 1 jaar in Piaam te hebben gewoond, wonen ze al 59 jaar in Makkum.

GEZOCHT: Overdekte stallingsruimte
voor mijn camper. Tel. 0612907486
Gevraagd gratis dames en herenfietsen ook
onderdeel van kinderfietsen erg welkom.
Tel. 06-21474576

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

Gevraagd Dakkoffer voor ski’s.
Afm. binnenmaat lengte 2.00m of langer.
Tel. 06-47157579.
Af te halen t.e.a.b. 1 grote en 1 kleine fiets en
1 kleuter driewieler. Tel. 0515-231705

Kookworkshop It Posthûs
zondag 6 november 2016
nog enkele plaatsen beschikbaar

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:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS 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.
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

Hometrainer (spin-fiets) te koop. € 20,-.
Tel. 06-53980019

Gratis af te halen: Schattig 2 jaar jong
dwergkonijn inclusief alle toebehoren.
Tel. 06-40436827

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:
21, 22 en 23 oktober:
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
28, 29 en 30 oktober:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen

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

Onderweg naar Bolsward, ben ik mijn gym
tas verloren. Daarin zaten o.a. witte loopschoenen met een rood randje maat 39.
Heeft iemand deze schoudertas gevonden,
dan hoop ik dat je mij belt.
Tel. 06-29578161

Heeft u spullen voor Aktie Kerkenwerk PKN
Makkum? Bel dan met tel. 0517-532420 en
het wordt bij u opgehaald.

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

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620

Zoekertjes

We gaan deze middag leren om kleine,
leuk gepresenteerde hapjes te maken met
als hoofdingrediënt vis. Na afloop gaan
we deze natuurlijk met z’n allen opeten.
Deze middag/avond gaan we o.a. uitleg
geven over hoe je heerlijke sushi, sashimi,
tapas, amuses en andere kleine leuke
hapjes van vis kunt maken.
Alwin en Maartje van It Posthûs krijgen
deze middag assistentie van medewerkers van Ida visservice uit Grou. Dit bedrijf
is sinds jaar en dag leverancier van diverse toprestaurants uit Friesland. Ook zij
werken, net als It Posthûs, het liefst met
duurzame gekwalificeerde producten. De
wijnkeuze deze avond laten we verzorgen
door de Wijnkapel.
Datum: zondag 6 nov. 2016
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: € 20,-/€ 22,50 p.p.
inclusief 1 consumptie tijdens de pauze
en een paar recepten van hapjes die wij
deze middag zullen maken, exclusief overige drank.

Volleybal
Maandag 17 oktober
21.00u Makkum HS1 - Staveren HS 1
Zaterdag 22 oktober
16.00u CoVoS MC 1 - Makkum MC 1
Vrijdag 28 oktober
19.00u Wisky DS 3 - Makkum DS 3
19.15u A.V.C. '69 MC 1 - Makkum XC 1
20.15u Makkum DS 5 - Stanfries (IJ) DS 3
20.15u Makkum MC 1 - N.O.K. MC 2
20.30u Makkum MA 1 - VC Bolsward MA 2
21.30u Oeverzwaluwen DS 3 - Makkum DS 4
21.30u Makkum DS 1 - S.N.V.V. DS 2
21.30u Makkum HS 1 - VC Bolsward HS 2
Zaterdag 29 oktober
19.15 Turfst.-Drachten DS 1 - Makkum DS 2

Agenda
De ouders van Epke Zonderland komen in
Makkum! Op woensdag 26 oktober aanvang
14 uur zijn onze gasten de familie Zonderland
uit Lemmer. Zij vertellen ons over Epke Zonderland, de weg van een Olympisch kampioen. Deze middag wordt georganiseerd door
de ouderenbonden KBO en PCOB. Aanvang
14 uur in KC Het Anker, Buren 18 Makkum.
Dit beloofd vast weer een mooie middag te
worden!
Buurtvereniging Trye ien yn. Bingoavond,
Zaterdag 29 okt 2016. Voor leden niet leden.
Aanvang 20.00 uur in het Anker.
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Makkumer in de prijzen bij Trailrun
Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

We zijn uw Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
09:30-12:00 13:30-17:30
Vrijdag 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 uur

Zondag 9 oktober jl. werd de 2e editie van
de Trailrun Terschelling georganiseerd. Een
prachtig loop over een zeer gevarieerd parcours. Bos, heide & forse klimpartijen naar en
van het strand door de duinen stonden borg
voor dit parcours. Een 3-tal Makkumers hadden zich voor de route van 15 km ingeschreven: Ewold Kooistra tijd 01:07:01, Joost Bijlsma tijd 01:27:02 en Willy Adema 01:30:05. De
tijd van Ewold Kooistra was goed voor een 2e
plaats. Een prachtig resultaat waar Pa Klaas
Kooistra zeker trots op zal zijn.

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

Domeny yn Makkum en oersetter
Myn namme is Liuwe Westra, en guon fan
de lêzers fan de Belboei hawwe my alris
troffen: sûnt domeny Jeroen van Olffen nei
Menaam ta ferhuze is, doch ik (beskieden)
helptsjinsten foar de Protestantse Gemeente. Sels haw ik goed 18 jier domeny west
yn Lollum en Burchwert en de doarpen dêromhinne, en op dit stuit bin ik my oan it tarieden op in baan as universitêr ûndersiker
nei it begjin fan ’e tsjerkeskiedenis.
Mar in minske hat fansels ek syn hobbys.
Ien fan mines is it oersetten fan de boeken
fan J.R.R. Tolkien yn it Frysk: The Lord of the
Rings, sûnt 2001 bekend fan ’e film, en by in
protte minsken thús yn ’e boekekast yn ’e
Hollânske ferzje: In de ban van de ring.
Wêr giet it boek oer? It boek giet oer de
striid tusken goed en kwea. Goed en kwea
wurde ûnder yn diel 2 oare útbylde troch twa
tuorren. De tsjoender Gandalf riidt op in gegeven stuit mei in kûgelsfeart op in grut wyt
hynder fan de iene toer nei de oare - in tocht
fan dagen troch in wiid gerslânskip.
It ferhaal is te lang om hjir hielendal te fertellen. Mar de tuorren, it griene lânskip, en
it hynsteriden hawwe my ynspirearre om it
ferhaal net allinnich yn wurden, mar ek yn
byld oer te setten nei Fryslân. Mei keunstfotografe Maartje Roos leau ik dat dat slagge
is. De twa tuorren fan Tolkien steane no yn
Fryslân. It wite hynder fan Gandalf is no in

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

Frysk hynder wurden, dus swart. En Gandalf, de ferbining tusken de hegere machten
en de gewoane minsken, haw ik mar in domenystoga oandien.
Just sa wurdt it boek foar my op ’en nij
spannend: hoe fertelle wy yn Fryslân elkoar
de ferhalen fan goed en kwea? Wa wiist ús
de rjochte wei? En wat binne de mooglikheden dy’t de skepping ús jout?
Fantasy-literatuer giet oer itselde as wêr’t it
yn tsjerke om giet, en dêrom fyn ik it ekstra
bysûnder dat ik op 16 oktober yn Skuzum
neitinke mei oer it ûnderwerp ‘fantasy en geloof’. It giet oer itselde. Mar seit it ek itselde?
Elk is tige wolkom op 16 oktober yn ’e
Skúster tsjerke om 10.30 oere (kofje) of om
11.00 oere (tsjinst mei Forte).
En wolle jo mear witte oer dit projekt? Sjoch
dan op ’e webside www.voordekunst.nl, en
typ by it fergrutgleske ‘zoek campagne of
persoon’ de namme Tolkien. Jo komme dan
by in fotoreportaazje fan dit projekt. Jo kinne dêr ek plak risservearje foar de útrikking,
en ek it boek bestelle mei de foto op it omslach, of allinnich de foto.
Yn Skuzum, Makkum of Lollum: graach oant
sjen!
Liuwe H. Westra, liuwe.westra@mensa.nl

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 kg bieflappen
1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

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

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

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 22 oktober
16:00 uur
Renado 1
Makkum 1
12:30 uur
Makkum 4
Workum 3
10:30 uur
Makkum JO11-1
Walde De JO11-1
09:00 uur
IJVC JO9-2
Makkum JO9-1
				
Kantine
9.45-12.00 Mirjam Hoekstra/Karin Wijma		
12.00-15.00 Elma Groen/Annika v Malsen		
15.00-19.00 Bobbie Jansen/Gerrit Nauta/Hidde de Zee
Zaterdag 29 oktober
15:00 uur
Tollebeek 1
12:30 uur
Heerenveense Boys 2
14:30 uur
Makkum 3
12:30 uur
Makkum 4
12.30 uur
Makkum JO19-1
15.00 uur
Makkum JO17-1
10:45 uur
Makkum JO15-1
12:55 uur
SDS JO15-3
08:45 uur
SDS JO13-1
09:00 uur
Makkum JO13-2d
10:30 uur
Makkum JO11-1
10:00 uur
Arum JO11-1
09:00 uur
Makkum JO11-3d
10:30 uur
Makkum JO9-1
09:15 uur
Makkum JO9-2
09:00 uur
SJO DFC JO9-4G

-

Makkum 1
Makkum 2
ONS Boso Sneek 3
NOK 3
Joure SC JO19-2
Oeverzwaluwen JO17-1d
SC Franeker JO15-2d
Makkum JO15-2
Makkum JO13-1d
SDS JO13-3
Nijland JO11-1d
Makkum JO11-2
fc Harlingen JO11-3G
fc Harlingen JO9-2G
SDS JO9-2
Makkum JO9-3

Kantine
8.15-12.00 Carien Treub/Jan Ruurd Amels
12.00-15.00 Annette Meina/Hannie Brandsma
15.00-19.00 Niek Lutgendorff/Frank de Vries/Germ vd Veen

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

U wilt toch ook gevonden worden op

Pier21: ‘DOEK!’
van Maria Goos
Twee acteurs repeteren na 25 jaar opnieuw het stuk waarmee ze vroeger triomfen vierden. Richard, een rol van Hilbert
Dijkstra, heeft een mond zo groot als zijn
ego. Lies, gespeeld door Tamara Schoppert, is de enige actrice die zich niet door
zijn air op de kast laat jagen. Al snel lopen repetitie en werkelijkheid door elkaar
heen. Want Richard en Lies zijn elkaars
grote liefde maar kunnen niet met elkaar
leven. DOEK! van Maria Goos heeft sinds
2011 groot succes in zowel Nederland als
Duitsland.
Pier21, bekend van onder meer ‘De Emigrant’, Feteranen en Life is Beautiful,
brengt deze rake komedie nu in het Fries!
Tekst: Maria Goos | vertaling: Gurbe Dijkstra | regie: Froukje van Houten | spel:
Tamara Schoppert en Hilbert Dijkstra.
DOEK! is t/m januari 2017 in heel Friesland. Kijk op www.pier21.nl voor de complete speellijst en kaartverkoopinformatie.

Tryater spilet
“De wierheid fan Wylgeragea”
yn Makkum
datum: sneon 22 oktober
oanfang: 20.00 oere
seal: MFC “Maggenheim” yn Makkum
foarferkeap:
fanôf 8 oktober Kantoor boekhandel Coufreur
of 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)
tagongsprizen:
regulier			€ 15,00
freonen/ 65+		
€ 13,00
CKV/CJP			€ 11,00
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De voorleesbeppe van Thuishuis Doerak

Door Judith van Lavieren
Het is inmiddels een vaste gewoonte op dinsdag: tegen tienen gaat een leidster van kinderopvang Thuishuis Doerak samen met een kind
mevrouw Tijmstra ophalen. Naar haar komst
wordt door de kinderen uitgekeken want mevrouw Tijmstra is hun voorleesbeppe.
Toen Nathalie Hollerman zich met haar thuishuis in woonzorgcentrum Avondrust vestigde
ging ze op zoek naar een voorleesbeppe of
pake. Dat leek aanvankelijk niet te lukken tot
mevrouw Tijmstra met haar dochter Tineke
op de groep langskwam. “Vanaf toen kwam
mevrouw Tijmstra voorlezen en we zijn ontzettend blij met haar”, zegt Nathalie.
Wanneer mevrouw Tijmstra arriveert nestelen
de kinderen zich op de bank. Nadat ze hen
begroet heeft leest ze met zichtbaar plezier
voor. Maar het blijft niet bij voorlezen uit boekjes: mevrouw Tijmstra kent ook nog prachtige
versjes van vroeger. Er wordt ademloos geluisterd naar het liedje over de twee poesjes
Bob en Neeltje die weglopen maar gelukkig
weer gevonden worden. En van drie kleine
kleutertjes kent mevrouw Tijmstra niet alleen
het overbekende eerste couplet, maar zingt
ze ook het tweede en derde couplet. Niemand
kent het meer, maar wat is het een mooi verhaal over krekeltjes en blauwe korenbloemen.
Daarna laten de kinderen horen wat zij voor
liedjes zingen. Een baby uit de groep kraaide
zonet nog gezellig mee, maar ligt nu heerlijk
te slapen.
Na het voorlezen wordt gezamenlijk koffie en

limonade gedronken. En er wordt genoten
van de koekjes die de kinderen zelf gebakken
hebben. “Ik hoop het nog heel lang te kunnen
doen”, zegt mevrouw Tijmstra na het voorlezen, “ik ben tenslotte al 94”. “Ik vind het zo
leuk om te doen”. Er wordt ongedwongen gekwebbeld zowel met de aanwezige volwasse-

nen als met de kinderen. Wanneer er een beker
drinken overblijft informeert mevrouw Tijmstra
wie er nog niks gehad heeft. Ze vraagt aan de
kinderen hoe oud ze zijn. “Vijf? Nee dat kan
niet, dan zat je nu op school”. Zorgzaamheid,
gezelligheid en grapjes, zo gaat dat met een
echte beppe aan tafel.

De eerste prijs voor Makkum Duurzaam
De drie noordelijke instellingen voor Landschapsbeheer (Groningen, Drenthe en Friesland) hebben een prijsvraag uitgeschreven als
afsluiter van een meerjarenproject voor het
stimuleren van de aanleg van fruitbomen en
bessenstruiken. De prijsvraag heette: Onze
boomgaard is goud waard. Makkum Duurzaam (MAD) heeft in het voorjaar een boomgaard aangelegd van 135 laagstambomen op
het terrein van de voormalige fietscrossbaan
die nu bestemd is voor natuurspeelplaats. En
er staan bij Avondrust en op de natuurspeelplaats ook een veertigtal “baby-bomen”. We
hebben meegedaan aan de prijsvraag door
te beschrijven hoe we de boomgaard de komende jaren voor Makkum en met makkumers
gaan ontwikkelen. Uit alle inzendingen waren
uit de 3 provincies 5 genomineerden gekozen. Op 1 oktober was er een bijeenkomst in
Groningen met een markt over boomgaarden
, fruit enzovoort waarop de prijswinnaar bekend zou worden gemaakt. We zijn er geweest
en hebben de eerste prijs binnengehaald. We
gaan de 500 euro gebruiken voor de aanplant
van bessenstruiken bij en in aanloop naar
de boomgaard. We doen dit graag met de

schoolkinderen en andere vrijwilligers, dus let
op de oproep voor deze plantactie. Voor meer
informatie: website of facebook via de woorden Makkum Duurzaam of bij de winkel “de
Eerlijkheid”.

Bijzondere dienst in de
Koepelkerk te Witmarsum
Op zondagmorgen 23 oktober a.s. wordt in het
kader van “Eredienst anders” de dienst verzorgd door het bekende Kwartetekoor en kinderkoor van Hindrik van der Meer. Het thema
van deze dienst is “Fakkeldragers yn’e wyn”,
de liederen en teksten zijn van Eppie Dam en
de muziek is van Hindrik van der Meer.
Het is een reis in teksten en liederen door het
Oude- en Nieuwe Testament. Soms werd het
vuur breed gedragen, maar soms was het
een vlammetje gekoesterd door een eenling.
Het koor staat deze zondagmorgen o.l.v. Jan
Hoogterp en begint om 10.00 uur. Vanaf half
tien staat de koffie klaar.
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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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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Reserveren en info: 0515-231707 • info@nynkepleats.nl
Zie ook website: www.nynkepleats.nl

pag. 9 - MAKKUMER BELBOEI - 19 oktober 2016

Het eerste tabletcafé zeer druk bezocht

Door Judith van Lavieren
Het eerste tabletcafé dat op de vierde oktober in de bibliotheek gehouden werd was een
groot succes. Naast een groep bewoners en
vrijwilligers uit Avondrust die er tijdens de
Burendag enthousiast voor geworden was
schoof nog een behoorlijk aantal mensen aan.
Er waren ruim twintig belangstellenden De
koffietafel was derhalve niet groot genoeg en
al gauw vormde zich daarachter bij de zitbank
nog een tweede groep.
De bezoekers zijn om heel verschillende redenen naar het tabletcafé gekomen. De een
heeft de smaak te pakken gekregen nadat
ze heeft leren skypen en prijst dit bij andere
bezoekers aan. De ander wil graag een tablet
aanschaffen en wil uitzoeken wat geschikt
voor haar is. “Dat is nu precies de bedoeling
van een tabletcafé”, legt Pieteke de Boer van
de bibliotheek uit. “De ien wit dit, de oare wit
dat. It giet om de útwisseling.” Tijdens een tabletcafé is het de bedoeling om in een gezellige sfeer, met een bakje koffie of thee, wat van
elkaar te leren. Het is geen cursus.
De mensen van seniorweb zuidwestfriesland
waren ook aanwezig om mensen indien nodig
te helpen. De boekjes met informatie over de
computercursussen die zij geven vonden ook
gretig aftrek. Naast belangstelling om in een
informele sfeer met een tablet bezig te zijn
was er dus ook veel belangstelling voor het
volgen van een cursus.
De initiatiefnemers, Avondrust, Seniorweb
en de bibliotheek, toonden zich blij verrast

door de grote groep gasten. “Ik hoop dat het
de volgende keer in Avondrust ook zo druk
wordt”, sprak Mireille Galema van Avondrust
de aanwezigen toe.
Diverse cafégasten hadden een tweedehands
tablet van hun kinderen gekregen of geleend.
“Ik wol graach leare hoe’t ik it brûke moat”,
zegt een mevrouw.
Leergierigheid alom dus. En gelukkig slaagden de dames van de bieb er in om net op tijd
de wifi te herstellen. Dat zal je net zien, vliegt
de wifi eruit vlak voordat het tabletcafé begint.

De meeste bezoekers kregen dit hectische
moment voor de bibliotheekmedewerkers niet
eens mee, daarvoor was het namelijk al veel te
gezellig geworden….
De volgende tabletcafé’s zijn steeds op dinsdag van 15.30 uur tot 16.30 uur: 1 november
in de bibliotheek,15 november in Avondrust, 6
december in de bibliotheek en 20 december
in Avondrust
Wie informatie wil over de cursussen van seniorweb kan kijken op de site: www.seniorwwbzwf.nl of voor een informatieboekje langskomen in de bieb.

pag. 10 - MAKKUMER BELBOEI - 19 oktober 2016

Henk Kroes opent foto-expositie
‘It giet oan’ op 23 oktober in Witmarsum
Witmarsum 2018 organiseert de foto-expositie ‘Ik en mijn hobby’ die zondagmiddag 23
oktober aanstaande om 15.00 uur wordt geopend. ‘Elfsteden icoon’ Henk Kroes opent
de foto-expositie met het onthullen van 3 bijzondere portretten. De foto-expositie van de
ingezonden hobby’s van dorpsgenoten wordt
gehouden in Aylva State en is tot en met december 2016 gratis en voor een ieder te bezoeken.
Een onafhankelijke jury bestaand uit juryvoorzitter Wybo Smits (Winsum), Tetje de Wolff
(Abbega) en Ron van der Meulen (Nijland)
heeft 20 inzendingen genomineerd en maakt
tijdens de opening de 10 prijswinnaars bekend. De 10 prijswinnaars krijgen hun eigen
foto uitvergroot en gedrukt op canvas. De canvasuitvergrotingen zijn eerst te zien tijdens de
expositie, de winnaars kunnen hun prijs eind
december mee naar huis meenemen. Naast

de winnende foto’s zijn alle 129 inzendingen
tot en met december in Aylva State te zien.
Met het thema ‘Ik en mijn hobby’ is de deelname aan de fotowedstrijd laagdrempelig gehouden. Daarmee leren dorpsgenoten elkaar
beter kennen wanneer ze de tentoongestelde
foto’s zien. De expositie versterkt de Mienskip
Witmarsum.
Het Patyna-huis Aylva State wil integraal onderdeel van het dorp Witmarsum zijn en stelt
daarom graag de ruimte ter beschikking voor
het tentoonstellen van alle ingezonden foto’s.
De foto-expositie wedstrijd is een initiatief
van Witmarsum 2018 Kunstgroep Pim Mulier,
bestaande uit Gerrit Tol en Tjittie Koopmans.
In het kader van de Kulturele Haadstêd 2018
subsidieert de gemeente Sûdwest-Fryslan
deze expositie, hebben we een bijdrage ontvangen van de Stichting Tot Nut en sponsort
Fotogeschenk.nl en Moz-art deze activiteit.

Kinderboekenweek de Ark, Thema: voor altijd jong

Atrium Talent Nights
in Poppodium Bolwerk
De talentvolle bands van Kunstencentrum
Atrium laten ook in het seizoen 2016-2017 van
zich horen tijdens de Atrium Talent Nights in
Poppodium Bolwerk in Sneek. Voor de leerlingen van het kunstencentrum is het een
prachtige gelegenheid om podiumervaring op
te doen. De reeks wordt op donderdag 27 oktober afgetrapt door Funky Stuff, Resistance,
Unlocked en Waterg8. De avond begint om
19.30 uur. De entree is gratis.
Funky Stuff
Funky Stuff bestaat uit maar liefst zeven bandleden. Zij spelen covers in hun eigen funky
stijl. De band heeft een gevarieerd repertoire,
met nummers van onder andere Anouk, Madcon en Of Monsters and Men op de speellijst.
Resistance
Resistance houdt van alternatieve, progressieve rock en speelt graag nummers van Muse,
Kensington en Go Back To The Zoo.
Unlocked
Alle remmen gaan los wanneer Unlocked musiceert. Laat je meevoeren door de energie
van de vier bandleden. Unlocked speelt nummers van onder meer Adele en U2, maar zijn
ook bezig met een eigen repertoire.
WaterG8
WaterG8 is georiënteerd op funk en popmuziek. De band speelt vooral dansbare nummers, zoals van Amy Winehouse, Sam & Dave,
Madcon en Bill Withers.
Meer informatie over de bands van Kunstencentrum Atrium en de Atrium Talent Nights:
www.kunstencentrumatrium.nl.

Viswedstrijd in Akkrum
Op zaterdagmorgen 15 oktober is de zevende
bekerwedstrijd van de zomercompetitie gevist
van HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber
en HSV Ons Genoegen. De vislocatie was het
Prinses Margrietkanaal bij Akkrum. Het was
rustig, bewolkt weer met af en toe wat gemiezer. Er stond een stevige stroming. De vangst
was niet geweldig, alle vis moest ‘van de overkant’ gehaald worden. In de B-klasse hebben
een aantal vissers de hele ochtend geen stoo
tje beet gezien. De uitslag was als volgt:

De Ark heeft heel veel activiteiten gedaan in verband met de Kinderboekenweek . Als eerste werd
er een dans gehouden voor alle groepen : voor altijd jong! Dit onder leiding van juf Denise. Het
hele plein stond vol kinderen, van de andere groepen. De dansers waren kinderen van groep
4,5,6,7,8. Er kwamen ook vele pakes en beppes op school om voor te lezen of van alles te vertellen over vroeger of over hun beroep. Groep 3 en 4 gaven ook nog een optreden voor de pakes
en beppes. Geschreven door: Natalja van Malsen en Marrit Koornstra, groep 8

A-klasse:
1) Anne Dirk van Assen, 5.282 gram
2) Freerk van Duinen, 4.660 gram
3) Frans Temme, 3.074 gram
B-klasse:
1) Rob Ras, 3.381 gram
2) Piet Topma, 3.074 gram
3) Adriaan de Boer, 1.408 gram
Voor de vissers die meegedaan hebben aan
de wedstrijden wordt binnenkort een slotavond georganiseerd in zorgboerderij Slachtehiem. Voor meer informatie kunt u de website
van uw hengelsportvereniging raadplegen.
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TWEEDE
GERECHT
HALVE
PRIJS*
Kerkstraat 11 | 8754 CP Makkum
0515-750336 | www.grillroom-makkum.nl
*Geldt voor goedkoopste gerecht en niet bij bezorgen

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
larryredman@hotmail.com

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

