Ond
ern

31

e

j
a
a
r
g
a
n
g

akkum
gM

ers Verenigi
n
em

Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a.

4

Kookworkshop
Sushi in It Posthûs

6

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

Programma Intocht
Van Sinterklaas

Enorme belangstelling voor Frysk Lab

No. 1627 - 16 november 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

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
Normaal gesproken komen de mensen van
het Frysk Lab met een bus. Een bibliobus die
is omgebouwd tot een mobiel laboratorium
waarin kinderen volop kunnen kennismaken
en experimenteren met moderne techniek en
technologie. Toen Pleunie Oostenveld van
de Makkumer bibliotheek de Frysk Lab bus
naar Makkum wilde halen bleek die echter
niet in de Kerkstraat te kunnen staan. Gelukkig was dat geen reden om het bezoek af te
blazen. De mensen van het Frysk Lab installeerden een vijftal computers, twee 3D printers en twee werkplekken waar gesoldeerd
kon worden in de Makkumer bieb. Meteen
nadat de Makkumer basisscholen uit waren
holden de eerste kinderen naar binnen. Na
een halfuurtje bleek de activiteit een daverend succes te zijn. Tientallen kinderen kwamen er op af .
Om iedereen zoveel mogelijk aan de beurt te
laten komen werd er een wachtlijst gemaakt.
Hoewel het geduld dus op de proef werd gesteld viel er geen wanklank. De kinderen vermaakten zich met een boek of op de computers van de bieb. Of keken vast mee wat er
gemaakt kon worden.
Er werden twee activiteiten aangeboden. Er

kon een lampje gesoldeerd worden en er kon
een ontwerp gemaakt worden dat daarna
met behulp van de 3Dprinter geprint werd.
Het printproces waarbij bijvoorbeeld een ster
met initialen werd opgebouwd, werd met
grote aandacht gevolgd Niet alleen de kinderen, ook de meegekomen ouders waren
enthousiast. “Het zou leuk zijn als kinderen
hier vaker mee zouden kunnen werken, op
school zou dit ook gegeven moeten worden.
Dit is echt leren over de wereld van morgen.”
De grote belangstelling was voor de bibliotheekmedewerkers overweldigend. “We
gaan proberen om dit nog een keer naar
Makkum te laten komen.”

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

MAKKUM
Slotmakersstraat 14
Vraagprijs
€ 85.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664

Kom langs voor een GRATIS WINTERBEURT!
Maak tijdig een afspraak.
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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)
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:
18, 19 en 20 november:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
25, 26 en 27 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- 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
b.g.g. Casper van Veen 06-46351620
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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

Familieberichten
OVERLIJDEN

Eindelijk zee op.............
Op zondag 6 november 2016 is
vredig ingeslapen onze lieve

Pieter Cornelis
Fahner
geboren 4 april 1941
getrouwd 23 juli 1964

Tineke Fahner-Zeilstra
Sandra en Joost
Rutger
Welmoed en Remco
Lauren
Jaring
Pé

Rowan

Het afscheid heeft plaatsgevonden
in besloten kring op donderdag
10 november 2016.
Gedempte Putten 42
8754 EH Makkum
Het water en de natuur
Herinneringen aan vele mooie reizen.
Op 6 november hebben we afscheid
moeten nemen van onze buurman

Pieter Cornelis Fahner
We wensen Tineke, kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Bewoners De Wize Weage

U wilt toch ook gevonden worden op

Een lege plek, een groot gemis.
Een fijne herinnering is al wat er nog is.
Stil zijn we na het overlijden van onze
altijd spontane en sportieve buurman

Klaas Kooistra
We wensen Dieuwke, Ewold, Anne en
Guus, Nynke heel veel kracht toe bij het
dragen van dit verlies.
René en Ijda
Hidzer en Wijke
Doetie en Jan
Joop en Dinah
Kees en Afke
Bert en Judy
Gerke en Willemein
Jacques en Antje
Sebas en Grietje
Menno en Wil
Pieter Snoodijk
Michiel Vermeulen
Riet Smits
Fam. W. Tilstra
Klaas en Ruby
Otte en Corrie
Jan Westendorp
Fam. F. v.d. Weerdt
Jacob en Tinet
Annalies van Berkum
Willem en Anneke
Ingrid Groen
Thijs en Barbara
Vollie Oostenveld
Thierry en Fokje
Bauke Hiemstra
Gerrit de Wilde
Sjoertje de Vries
Menno en Klazien
Marco en Esther
Koert Jansen
Thijs Veltman
En kinderen
Na jaren met veel plezier de Trimloop
in Makkum te hebben georganiseerd is
na een korte tijd van ziek zijn, overleden
ons oud commissielid

Klaas Kooistra
Wij wensen Dieuwke en de kinderen
veel sterkte.
Feddie de Boer
Sjirk Rolsma
Een drukke en rumoerige dame is
stilletjes van ons heengaan, onze lieve
eigenwijze moeder, oma en ouwe oma

Cornelia Maria Alida Haust
Nel

Geboren 28 juni 1932
Overleden 3 november 2016
Op 8 november hebben wij Nel herdacht.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Correspondentie adres:
Uitvaartzorg Harlingen
t.a.v. fam. Haust
Zeilmakersstraat 14
8861 SE Harlingen
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Familieberichten
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

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.

Op 3 november is overleden onze
bewoner mevrouw

G. Heeringa-Sietzema
Wij wensen haar kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

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

Witmarsum, 3 november 2016
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 29 oktober is overleden onze
bewoner mevrouw

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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

J. Wagenaar-Zwanenburg

ruime keus assortiment vleessoorten

Wij wensen haar kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.

Telefoon: (0515) 23 23 25

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

1 kg bieflappen........ € 7,00 / 3 kg € 18,00

Witmarsum, 29 oktober 2016
WIJ ZIJN VERHUISD
Willy en Jitske Adema Bijlsma
ons nieuwe adres is:
de Voorn 29
8754 BA Makkum
Wieger en Mirjam Oostenveld Adema
ons nieuwe adres is:
De kamp 32
8754 KA Makkum

1 kg gehakt.............. € 4,50 / 5 kg € 21,00

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

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

Kookworkshop Sushi in It Posthûs

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

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

Door Judith van Lavieren

Zondag 27 november
vanaf 17.00 uur

Wild & gevogelte avond
bij It Posthûs
4- gangen diner € 32,50
incl. amuse van het huis.

De wijn zal deze avond worden verzorgd
door Bas Brouwer van de Wijnkapel.
Alleen op reservering (rechtstreeks bij
It Posthûs) en voor deze avond geldt vol=vol.
Kijk op onze website voor het menu.

Afgelopen voorjaar vroeg Cultureel Podium Makkum of Alwin Kalt van restaurant It
Posthûs ook ideeën had voor een culinaire
activiteit. Alwin vond het een leuk om mee
te doen en omdat een sushi-workshop nog
nooit aangeboden was in Makkum, werd daar
voor gekozen. Er werd samengewerkt met
Ida Visser van Ida Visservice uit Grou. “Ik ken
hen al twintig jaar”, vertelt Alwin. “Van leverancier van vis aan hotels en restaurants hebben zij zich ontwikkeld tot echte specialisten
op visgebied. Naast workshops verzorgen ze
bijvoorbeeld ook lezingen. Er was een grote
groep belangstellenden, Ida werd tijdens de
workshop bijgestaan door haar man en twee
zonen.”
“Vooraf hadden we tien kilo rijst gekookt. We
hebben eerst voorgedaan volgens welk stappenplan je sushi maakt. Hierna gingen de deelnemers aan het werk en uiteindelijk werd alles

lekker opgegeten. Een aantal mensen had al
wat ervaring, voor anderen was het de eerste
keer dat ze sushi gingen maken. Sommigen
begonnen wat aarzelend: zou ik het lekker vinden? Maar dan werd het toch geprobeerd. De
reacties waren enthousiast.”
“We zijn zeker van plan nog een keer een sushiworkshop te geven. Er hebben dit keer dertig mensen meegedaan maar we hebben veel
mensen af moeten zeggen die ook belangstelling hadden. Waarschijnlijk wordt het dan een
wat kleinere groep, zodat het wat makkelijker
is om persoonlijke aandacht te geven aan de
deelnemers”, aldus Alwin.
Wie niet zo lang wil wachten kan naar de wilden gevogelteavond op 27 november. Dit is niet
een workshop maar een 4 gangendiner met
een amuse van het huis. De bijpassende wijnen worden verzorgd door De Wijnkapel. Bekijken wat er precies op het menu staat kan
via de site van It Posthûs. Reserveren: 0515231153 of info@itposthus.nl

pag. 5 - MAKKUMER BELBOEI - 16 november 2016

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 19 november
09:00 QVC JO17-1d - Makkum JO17-2
12:30 Makkum JO15-1 - SC Franeker JO15-2d
12:45 Terschelling JO13-1Gd - Makkum JO13-1d
09:00 Makkum JO13-2d - SDS JO13-3
09:00 Makkum JO11-3d - fc Harlingen JO11-3G
09:15 IJVC JO9-1 - Makkum JO9-1
09:00 Makkum JO9-2 - SC Bolsward JO9-5M
18.30 Makkum jo11-1 - Minnertsga jo11-1
Kantine
08.15-12.00 Gjalt Roorda/Sandra Bloemsma
12.00-15.00 Kantine commisie
15.00-19.00 Jaap Reitsma/Johan Algera/Wiepkje vd Velde
Zaterdag 26 november
15:00 Makkum 1 - Mulier 1
12:15 Knickerbockers The 5 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Tzum 1
12:30 Makkum 4 - SWZ Boso Sneek 2
16:15 Makkum JO19-1 - TOP’63 JO19-1
12:30 Makkum JO17-1 - SDS JO17-1
10:30 Makkum JO17-2 - TOP’63 JO17-1d
10:45 Makkum JO15-1 - Oeverzwaluwen JO15-1d
11:00 Mulier JO15-2 - Makkum JO15-2
10:30 Franeker SC JO13-2 - Makkum JO13-1d
09:00 Makkum JO13-2d - Zeerobben JO13-4
09:00 SC Bolsward JO11-4 - Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO11-3d - Zeerobben JO11-9
09:00 Makkum JO9-1 - LSC 1890 JO9-4
09:00 Stormvogels’64 JO9-2G - Makkum JO9-3
Kantine
08.15-12.00 Teacke Elgersma/Magriet vd Weerd
12.00-15.00 Alie vd Veer/Tyni vd Veer
15.00-19.00 Geert Melchers/Michael Schaak/Warren vd Veen

Agenda
Zaterdagavond 19 november vanaf 20.00
uur is er een sfeervolle muziek avond in Het
Kasteeltje (Doopsgezinde kerk) van Makkum
en verzorgd door Cultureel Podium Makkum
in samenwerking met Edouard. Kaarten zijn
te verkrijgen bij boekhandel Coufreur, op de
avond zelf aan de deur of op www.cultureelpodiummakkum.nl

Herdenkingsmoment
is er voor iedereen
Aanstaande zondag is het ‘gedachteniszondag’. Dan gedenken we de overledenen, allen die ons lief waren en die we
nu moeten missen. De namen worden
genoemd van gemeenteleden die het afgelopen jaar gestorven zijn. En alle aanwezigen krijgen gelegenheid om zelf een
lichtje aan te steken, voor degene die je
wilt gedenken. Iedereen is van harte welkom bij deze gedachtenisdienst, zondag
20 november om 9.30 uur in de Van Doniakerk.
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Programma Intocht Van Sinterklaas
Zaterdag 19 November 2016 In Makkum
Nog een paar nachtjes slapen en dan…
is het zo ver… dan komt (als alles goed gaat)
Sinterklaas met al z’n Pieten naar Makkum

13.45 uur

Sinterklaasopwarmfeest op de haven.
Vanaf deze tijd kunnen kinderen vast in de stemming komen door liedjes mee te zingen en
dansen op de Sinterklaasmuziek, (dus ook thuis maar vast oefenen)…

14.00 uur

Sinterklaas, hoofdpiet en alle andere Pieten
komen aan in de haven van Makkum
En we wachten in spanning af wat er daar allemaal gaat gebeuren…
vervolgens lopen we achter muziekkorps + drumband Hallelujah aan naar het Plein in Makkum.

14.30 uur

Sinterklaas wordt verwelkomd op Het Plein
Nu maar eens kijken wat de Pieten deze keer weer beleven…!

14.50-15.00 uur

Alle kinderen en andere belangstellenden mogen
achter het korps aan door Makkum en worden op
deze manier naar de juiste onderstaande
locatie gebracht

15.00-15.45 uur

Voor de kinderen t/m groep 2:
Poppenkast! in het Anker.
De poppenkastpoppen treden hier voor jullie op en natuurlijk mogen er kinderen bij Sinterklaas komen.
Ouders / familie kunnen achterin zitten, bij kinderen die het allemaal reuze spannend vinden. De andere kinderen
kunnen op de grond zitten.(De voorstelling vindt plaats in de ‘kleine zaal’ en er is weer heerlijke koffie.)

15.00-15.45 uur

Voor de kinderen van groep 3,4 en 5:
SintToneel in De Prins.
Een aantal toneelspelers heeft een superleuke voorstelling voor deze doelgroep bedacht. Bij deze voorstelling zijn een
aantal Pieten aanwezig. Na de voorstelling komt Sinterklaas en de Hoofdpiet en met de andere Pieten kunnen jullie er
een gezellig feestje van maken. Ouders/of familie kunnen de kinderen om 15.15 uur weer op halen. Natuurlijk kunnen
ouders/familie in de Prins ook koffie halen!

15.00-16.15 uur

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8:
SinterrrrPUB Quizz in danscafé Schippers.
Hilarische pubquizz zoals ouders dit kennen, maar nu dus voor groep 6, 7 en 8! Met vragen en
fotorondes. Dus maar vast thuis oefenen en goed opletten op school!Wie weet komt Sinterklaas ook hier
om het hoekje kijken. Om 16.15 uur fietsen de kinderen naar huis of kunnen opgehaald worden.

26 november 2016 is er Sintwilledei in Makkum

Met oa. speculaasversieren, sminken, een panakooi en een puzzelspel!Natuurlijk komen
Sinterklaas en een paar van z’n Pieten dan ook langs. Het volledige programma van
de Sintwilledei volgt later.
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Avondrust bedankt!

Onlangs hebben wij een herdenkingsdienst
van onze moeder Willy Fopma meegemaakt
in avondrust. Wat was dat bijzonder dat er
zoveel mensen zich inzetten om voor ons een
kop koffie in te schenken, te zingen, een gedicht of een woord van bemoediging te delen.
Wat fijn dat avondrust dit voor ons en de vele
andere aanwezigen georganiseerd heeft.
Wij hebben een warm en dankbaar gevoel
overgehouden aan de fantastische zorg die
ma heeft gekregen in avondrust. Zo liefdevol
en respectvol als de medewerkers met ma
omgingen was ontroerend om te horen en te
zien. Zeker als de zorg niet altijd makkelijk
was. En ondanks dat de druk in de zorg erg
hoog is was er altijd wel een moment voor een
ontspannen praatje en was er volop aandacht
voor onze moeder. Dit zagen we ook als de
medewerkers onze aanwezigheid nog niet
hadden opgemerkt vanwege de verzorging die
ze op dat moment aan het geven waren.
We waren onder de indruk van de ereboog
die de medewerkers vormden bij de uitvaart
vanuit Avondrust. En dan het plezierig contact
met de vrijwilligers die voor het graf hebben
gezorgd en het goed laten verlopen van de
dienst in Het Anker. Ook de verzorging daar
was bijzonder hartelijk.
Wij willen graag langs deze weg onze dank
uitspreken naar alle mensen die een bijdrage
hebben geleverd aan het leven van Willy Fopma. Ook de medewerkers van de thuiszorg die
er voor hebben gezorgd dat onze moeder voor
een lange tijd nog op haarzelf kon wonen. Ook
de samenwerking met het Gezondheidscentrum Makkum was altijd heel fijn.
Kortom: wat wonen wij toch in een mooi dorp
met heel veel lieve mensen! Wij vonden het tijd
dat dit ook weer eens gezegd mag worden.
Iedereen hartelijke dank!
Hilbert en Deborah Molendijk-Stevens

Zoekertjes
T.K. Humax Digitale recorder voor 400 uur
opname en t.v. kijken. vr: prijs 30 euro.
T.K. Sony d.v.d. en video recorder voor
opnemen en overzetten van videoband
naar d.v.d. vraagprijs: 30,00 euro.
Tel. 06-13733815
Te koop: Kinder autostoel en stoelverhoger
Tel. 06-14974599
Kinderledikantje compleet € 75.Opvouwbaar logeer ledikantje. €30.Franse comtoise klok € 125.Regulateurklok € 75.-. Tel. 0515-575756.
Heeft u spullen voor Aktie Kerkenwerk PKN
Makkum? Bel dan met tel. 0517-532420 en
het wordt bij u opgehaald.
Haardset gebruikt - 10 euro, tel. 0515-336245
Opdek deur met glas gebruikt 83x201
10 euro, tel. 0515-336245.
Aanhangwagentje Lengte 160 Br 86 +
Reservewiel 75 euro, tel. 0515-232321.
Aangeboden :stalling voor caravan
0623517493

Why believe?

Op 27 november komt René Ruitenberg (van Stichting Geloofshelden)
naar Makkum en is gastspreker tijdens de plusdienst.
U bent van harte welkom!

Waar:
PKN Makkum, KC het Anker, Buren 15.
Wanneer: 27-11-2016 om 19.00 uur. Toegang is vrij.
Voor wie: Plusdiensten zijn laagdrempelige diensten voor iedereen.
Muziek:
Ja we zingen o.a. opwekkingsliederen.
Pianiste: Anna Bonnema
Na afloop is er gelegenheid met elkaar te praten onder het genot van een kopje koffie/thee.
Plusdienstcommissie PKN Makkum.

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.

Wist u dat….
Rond Sinterklaas het boek ‘verhalen achter de voordeur’ van Eddie Oppedijk in de
boekwinkels ligt. Het boek geeft een goed
beeld van de vele ‘verhalen achter de
voordeur’ die hij als medewerker bij Elkien
met huurders heeft meegemaakt.
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Opgeven babyboom voor je kind of kleinkind

Voor het vierde jaar op rij organiseert MAD
(Vereniging Makkum Aantrekkelijk Duurzaam)
komend voorjaar de babyboom plantdag. Tot
nu zijn voor de kinderen al 41 hoogstam fruitof notenbomen geplant in de Dorpstuin achter Avondrust en op de natuurspeelplaats (het
voormalige fietscrossterrein). In het voorjaar

2017 worden de bomen geplant voor kinderen
die in 2016 geboren zijn in Makkum. U kunt
voor uw kind of uw kleinkind een boom planten.

Een gesprek met Pleuny Blanksma, de onderneemster achter de Eerlijkheid, de dorpswinkel voor biologische en streekproducten aan
het Plein te Makkum.

U kunt aangeven of u een voorkeur heeft
voor een walnoot, appel, (stoof-) peer, kersen, kweepeer of pruimenboom (hoogstam).
Het liefst zo spoedig mogelijk in verband met
het bestellen van de bomen. MAD neemt de
kosten van de babybomen op zich, maar een
donatie om het babybomen project mogelijk
te maken is natuurlijk van harte welkom! Het
onderhoud wordt gedaan door de vrijwilligers
van MAD. De plantdag wordt een feestelijke
dag. Er komt een mooi bordje bij de boom en
u krijgt een certificaat met een foto.

Sinds wanneer bestaat de Eerlijkheid?
Pleuny legt uit dat ze in 2007 terugkeerde
van een verblijf in Maleisië waar ze aantal jaren werkte in de reisbranche. Eenmaal terug
in Nederland moest er brood op de plank
komen en Pleuny vond een parttime baan in
Makkum. Toen haar stiefvader Manno Bolink
juist besloot om te stoppen eind 2013 met zijn
drogisterij aan het Plein, ontstond bij Pleuny
het idee om in dat winkelpand een biologische
winkel te beginnen. Op 9 januari 2014 gingen
de deuren open van de Eerlijkheid. Eerst nog
naast haar parttime baan, maar al gauw werd
de Eerlijkheid haar fulltime werk. “De locatie is
eerste klas, goed zichtbaar hier midden in het
centrum van Makkum; ik heb daar duidelijk
voordeel van, mensen kunnen deze centrale
plek op allerlei manieren goed bereiken”.

Wilt u een boom voor uw kind of kleinkind
planten? Dan kunt u een mailtje sturen met
de gegevens (naam, geboortedatum, soort
boom, etc.) naar: MADuurzaam@makkum.nl,
of u opgeven in de winkel De Eerlijkheid op
het Plein.

Vrijwilligers gevraagd voor de dorpstuin; gratis oogsten!
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam, MAD, is
sinds 2012 actief als vrijwilligers vereniging
met als doel om de inwoners van Makkum te
betrekken bij de inrichting van een duurzame
en groene omgeving. Wij maken deel uit van
het Netwerk Duurzame Dorpen en werken samen met de gemeente, IVN, Mar en Klif, de
Vogelwacht, Groen Dichterbij, alle basisscholen in Makkum, met Plaatselijk Belang en met
vele andere initiatieven.
Wat doen wij?
We beheren een Dorpstuin, een Babyboom
project (aanplanten van fruitbomen voor
Makkumse baby’s), een drietal Natuurlijke
Buitenspeelplekken en het Kikkerpad ( een
natuurlijke, veilige route van de BSO naar de
Dorpstuin). De Dorpstuin heeft een stuk grond
in beheer vlak achter het verzorgingstehuis
Avondrust. Op het terrein van de Dorpstuin
zijn een schoolmoestuin, een natuurspeelplaats en een dierentuin met kleinvee te vinden. Wij zoeken enthousiaste mensen van alle
leeftijden met interesse om met de handen en
voeten in de aarde aan de slag te gaan. We
hebben 16 zaaibedden gemaakt waar groenten gezaaid kunnen worden. Deze 16 bedden hebben handjes nodig. Het huidige zaaiplan bevat alle gangbare seizoensgebonden
groenten.
Hoe werkt het?
U krijgt de zorg over één van de zaaibedden. De totale oogst wordt gezamenlijk verdeeld onder de degene die meewerken. Dat
betekent dat de vrijwilligers alle 16 bedden
inzaaien, onderhouden en ook kunnen oogsten. Dus, hoe meer mensen hoe meer vreugd
en hoe meer verschillende groenten! Naast
de zaaibedden leveren de bessenstruiken en
de peren en appelbomen ook oogst. Verder
zijn er aardbeien en allerlei kruiden. Dit alles
is ook vrij te oogsten als je je aansluit bij de

DE EERLIJKHEID; d

zaai- en oogstgroep. De dag en tijd waarop je
meewerkt en de taakverdeling wordt in onderling overleg gepland. Je kunt aangeven welke
voorkeursdag en tijd je hebt, zodat iedereen
vrij is om te komen en gaan wanneer dat uitkomt. Er zijn altijd wel buitenklussen te doen.
Het mooiste is 1x per week een paar uurtjes.
Maar eens in de twee weken een middag is
ook al fijn. Er zijn al een aantal aanmeldingen
van enthousiaste vrijwillgers met en zonder
tuinervaring.
Woensdagmiddag 23 november vanaf 13.00
gaan we compost scheppen en karton leggen op de omgeploegde schooltuinen zodat
er volgend jaar door de schoolkinderen weer
volop gezaaid en geoogst kan worden. Om je
aan te melden of voor nadere informatie kun je
contact opnemen met Pleuny Blanksma (0636513134 of in de winkel de Eerlijkheid) of een
mailtje naar MADuurzaam@makkum.nl. We
hopen dat deze oproep veel nieuwe vrijwilligers aanspreekt.
Het bestuur van de Dorpstuin.
Oproep hulp bij compost scheppen
Woensdagmiddag 23 november vanaf 13.00
gaan we compost scheppen en karton leggen
op de omgeploegde schooltuinen zodat er
volgend jaar door de schoolkinderen weer volop gezaaid en geoogst kan worden. Wie heeft
er zin in een stevige work-out? Kinderen van
de basisscholen zijn ook van harte welkom om
mee te doen of te kijken. Heb je een kruiwagen
en een schep? Die graag meenemen naar de
dorpstuin bij Avondrust.Tijdens en na het “harde” werk wordt er goed voor je gezorgd, het
zal niet ontbreken aan koffie, thee, fris, en lekkers en als we klaar zijn borrelen we nog even
na met een hapje en een drankje. Graag aanmelden bij Pleuny Blanksma (06-36513134 of
bij de Eerlijkheid of een mailtje naar MADuurzaam@makkum.nl)

Is er in Makkum voldoende belangstelling
voor biologische en streekgebonden producten?
“Ja, die belangstelling is er zeker. Ik ben met
een heel beperkt assortiment begonnen, zonder financiering van een bank. Mijn zaak is
vanaf het begin gaan groeien. Het aanbod van
producten heb ik geleidelijk aan flink kunnen
uitbreiden tot wat er nu allemaal staat. En gelukkig moet ik het niet alleen hebben van de
toeristen in het seizoen, maar heb ik inmiddels
een flinke vaste klanten kring uit Makkum en
omgeving. En de Eerlijkheid groeit nóg en daar
ben ik trots op! ”.
Is er een trend naar biologische, gezonde
en duurzame voeding?
Pleuny: “Die trend is duidelijk voelbaar. Het is
ook mijn eigen overtuiging en mijn ervaring dat
biologische voeding écht beter en gezonder
is. Ik merk dat de Duitse toeristen die hier komen al veel verder zijn in het kopen van deze
producten en daar ook gemakkelijker geld aan
uitgeven. Maar ook in Nederland is die ontwikkeling duidelijk gaande. De overheid wordt
steeds strenger op al die bewerkte voedingsproducten met allerlei chemische toevoegingen. Voor de Eerlijkheid is dat een gunstige
ontwikkeling”.
Waarom kiezen mensen voor jouw winkel
denk je? De Jumbo heeft toch ook alles?
“Mijn klanten komen vooral ook voor een
advies over hun voeding of hun gezondheid
,of gewoon even voor een praatje. Een echte
dorpswinkel dus. Die persoonlijke aandacht is
denk ik een sterk punt en dat is wat mensen
vaak missen in de grote supermarkt. De merken die ik voer in de winkel, zijn niet vergelijkbaar met supermarktmerken. Ik koop zoveel
mogelijk in van bedrijven of coöperaties die
veel meer rekening houden met mens, dier
en milieu. Iedereen in de keten moet hetgoed
hebben. Van begin tot eind. En mijn klanten
merken ook dat ik zelf met hart en ziel betrokken ben bij de producten die ik verkoop. En
hier hoef je geen etiketten te lezen, het is al-
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dorpswinkel voor biologische en streekproducten

lemaal gezond. Of ze vragen het aan mij. En
we hebben vooral veel gezellige, persoonlijke
gesprekken in de winkel”.
Wat verkoop je allemaal in de Eerlijkheid?
Pleuny legt uit dat de “Eerlijkheid” is gespecialiseerd in de verkoop van biologische, ambachtelijke en streek en fair-trade producten,
voor zover mogelijk bij voorkeur uit de eigen
streek. Alledaagse levensmiddelen als groente
en fruit, zuivel van de Weerribben, eieren van
Fugelfrij uit Hichtum, diverse soorten kaas,
meel en mixen van Molen ‘t Lam, chocola van
Klafa uit Achlum en de sappen van Schulp.
Ook de fair-trade chocola van Tony Chocolonely ontbreekt niet in het assortiment. Vooral
nu in de winter heerlijke thee soorten van Pukka , Yogi tea, Jacob Hooy en Piramide. Tijdens
de kerstmarkt in Makkum, is er heerlijke thee
te proeven van Pukka. Verder is er Fries bier
van Us Heit, de biologische Spaanse wijnen
van La Bodega de Pinosa, olijven en tapenades en speciaalkaasjes.
En al die voedingssupplementen die je hebt
staan?
Pleuny vertelt dat er juist de laatste tijd een
toenemende belangstelling is voor vitamines,
mineralen en olieën, die niet voldoende in het
dagelijkse voedsel voorkomen. In haar winkel
is een uitgebreid assortiment te vinden van
potjes en flesjes met deze belangrijke stoffen.
Pleuny: “Veel mensen hebben allerlei kwalen
doordat hun dagelijkse voeding niet alle noodzakelijke stoffen meer bevat. Deze supplementen worden steeds vaker ingenomen en
wel in grotere doseringen. Deze zogenaamde ortho moleculaire benadering gaat ervan
uit dat deze stoffen beter in de stofwisseling
passen dan de geneesmiddelen van de phar-

maceutische industrie met lichaamsvreemde stoffen die vaak een afweerreactie in het
lichaam oproepen. Inmiddels ie er een eigen
lijn supplementen van de “de Eerlijkheid” die
zeer betaalbaar is. Naast deze supplementen
bied ik ook een plantaardig alternatief aan van
het merk Royal Green.
Alleen voedings producten?
“ Ook voor de keuken heb ik mijn assortiment
uitgebouwd,met diverse braad-, steak-, hapjes- en wokpannen van de Buyer; anti aanbak maar zonder teflon en met levenslange
garantie. De pannen zijn gemaakt van staal,
de ouderwetse braadpan zeg maar. En heel
betaalbaar. En niet te vergeten de olijfhouten
planken van Bowls&Dishes, pincho’s, lepels
en sla couverts”. Drinkflessen van Dopper
en Tulper. Van het laatste merk ook themosblikjes gemaakt van mais, en thermoskannen
voor “on the go”. Tassen van Rag Bags, een
oersterke boodschappentas,van een fair-trade
project in India, die tassen maakt van gebruikte theezakken , hierdoor hebben 50 mensen
een baan en een goed inkomen. Waterfilters
van SLRP, deze kan met een filter erin zuivert
het water, ook de medicijnresten die nog veel
in het Nederlandse drinkwater voorkomen,
wordt eruit gefilterd, plus een toevoeging zodat het water alkalisch wordt (dus niet zuur,
want dat is weer niet gezond). Veel mensen
met gewrichtsklachten zoals: jicht hebben hier
baat bij, vaak ook aangevuld met ontzuringsthee en/ of druppels. Alle producten die in de
winkel staan, moeten een link hebben met de
4 peilers: biologisch, ambachtelijk, streek en/
of fair-trade. Of gewoon omdat sommige dingen te mooi zijn om niet verkopen in Makkum.
En op het gebied van lichaamsverzorging

heb je ook nogal wat in huis.
“Zeker, ik verkoop ook shampoo’s, douche
gel’s, zeep, crèmes, cleansers en scrubs. Allemaal verzorginsgproducten zonder parabenen en andere schadelijke stoffen. Wat je op je
huid smeert, moet je eigenlijk kunnen eten......
je huid is het grootste orgaan wat je hebt, en
die neemt net zo goed alles op en komt in je
lichaam en waardoor het in je bloed terecht
komt en daarmee in je hele lichaam. We eten
toch ook geen boontjes met parabenen?”
Krijg je het druk met de komende feestdagen?
“Meestal is december voor mij een goede
maand, vanwege de relatiegeschenken en de
kerstpakketten. Er zijn genoeg voorbeelden in
de winkel die men zo kan kopen of ik maak
relatiegeschenken en kerstpakketten die passen bij de klant. Met natuurlijk wel biologische,
streek en/of fair-trade producten.
Wanneer is de Eerlijkheid geopend?
Wanneer de wintertijd is ingegaan ben ik geopend op dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot
17.30 en zaterdag van 10.00 tot 16.00. Als het
weer wat langer licht wordt en de zomertijd ingaat, dan is de Eerlijkheid ook weer op maandag geopend.

De Eerlijkheid Plein 4 8754ER Makkum
facebook: de Eerlijkheid
tel:06-36513134
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Sint Martinusschool op bezoek bij Avondrust

Door Judith van Lavieren
De Sint Maartenpret begon voor de kinderen
van de Sint Martinusschool al vroeg op de elfde november. Om 10 uur stroomde het restaurant van Avondrust vol met kinderen. Een
traditie die volgens de voorzichtige schatting
van de leerkrachten al zo’n twintig jaar volgehouden wordt. De kinderen en de leerkrachten
werden welkom geheten door Hillie Veenje,
activiteitenbegeleidster van Avondrust. Ze
nodigde de kinderen uit om de zelfgemaakte
lampionnen aan de bewoners te laten zien. Die

gaven daarvoor een spontaan applaus.
Hierna was het tijd om liedjes te gaan zingen
en het verhaal van Sint Maarten te vertellen.
Onder leiding van juf Mirjam klonken de oude
maar ook nieuwe liedjes. Zeven leerlingen uit
groep 7/8 lazen het verhaal van Sint Maarten
voor. Een variant op het bekende oude verhaal, waarin ook de bedelaar die de helft van
de mantel van Maarten krijgt, uitdeelt wat hij
kan missen.
Hillie Veenje bedankte de kinderen voor het
verhaal en de liedjes. Natuurlijk werden ook

De Nije Útdaging van Trijnie Jaspers
Door Judith van Lavieren
Trijnie Jaspers kennen we in Makkum doordat
ze hier samen met haar man Tom boekhandel Coufreur heeft. Op 5 november is zij begonnen aan een Nije Útdaging: als consulente
voor het Cambridge Weight Plan gaat zij aan
het werk in haar praktijk aan de Hegedyk 1 in
Sneek. Ze gaat mensen begeleiden om een
gezond gewicht te bereiken. Trijnie Jaspers
is ervaringsdeskundige als het om afslanken
gaat. „Jarenlang probeerde ik af te vallen door
minder te eten en te sporten, zonder blijvend
resultaat. Toen ik het Cambridge Weight Plan
ging volgen lukte het dankzij de steun van een
coach wel om af te vallen. En het lukte om op
gewicht te blijven doordat je ook leert hoe een
gezond voedingspatroon er uitziet. Tijdens het
dieet, waarbij je maaltijdvervangers gebruikt,
leer je al hoe je na het afvallen moet gaan
eten.”
Twintig kilo afvallen was een hele uitdaging
Terwijl haar gewicht verminderde nam haar

zelfvertrouwen toe. Ze voelde zich hierdoor zo
goed dat het tijd werd voor een ’nije útdaging’:
zelf gewichtsconsulent worden.
„Ik voel me zoveel beter. Nu is het mijn uitdaging om ook andere mensen dat zelfverzekerde gevoel te geven. In mijn praktijk wil ik mensen met wederzijds respect begeleiden naar
een gezond gewicht. Door in een vertrouwde
sfeer goed advies te geven en een luisterend
oor te bieden. Tijdens een intakegesprek
waarin onder andere het BMI wordt berekend,
wordt bepaald wat iemands streefgewicht is.
En dan ga ik graag met de klant de uitdaging
aan om dat streefgewicht te bereiken. Het is
mijn ‘nije útdaging’ om ze daar met goede begeleiding en zorg in te laten slagen.”
Trijnie Jaspers werkt op afspraak. Zij is bereikbaar op 06-24762149 of denijeutdaging@
gmail.com.
De Nije Útdaging van Trijnie heeft geen gevolgen voor de openingstijden van boekhandel
Coufreur.

nog even de lichten in het restaurant uit gedaan om de lampionnen in volle glorie te bekijken.
“Ik hoop dat er vanavond veel deuren voor
jullie open gaan. Veel succes en plezier. Van
Avondrust krijgen jullie ook wat lekkers, dus
dan heb je alvast een begin”, zei Hillie Veenje
ter afsluiting.
’s Avonds konden de kinderen hun verzameltocht voor lekkers beginnen in de katholieke
kerk. Om 6 uur werd ook hier het verhaal over
Sint Maarten verteld.

De Golden Oldies
in Avondrust

Het is alweer een tijd geleden dat de GOLDEN
OLDIES op de televisie te zien waren. Het ging
over een popkoor voor ouderen die met elkaar
een prachtig popkoor hadden waarbij ze veel
plezier beleefden.
Jannie Brandsma is afgestudeerd aan het
conservatorium en een geschoold zangeres.
Al begeleid ze al diverse koren, ze zou ook
heel graag een ouderen popkoor in Avondrust
willen beginnen. Een koor ook voor ouderen
(60+) uit Makkum e.o..
Bij voldoende deelname (min. 15 personen)
kunnen we van start gaan. Er zullen 20 repetities van een uur gegeven worden op de
woensdagochtend van 10.00 uur – 11.00 uur.
Het seizoen wordt dan afgesloten met een
mooie presentatie van een spetterend optreden. De kosten bedragen € 4,30 per repetitie.
Aarzel niet en geef u snel op bij de receptie
van Avondrust.
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28e ‘KERST-ZING-MEE’ in Makkum

Makkum- Elk jaar op de 2e zondag van december wordt de inmiddels traditionele “Kerst-Zing –Mee” gehouden in MFC/Sporthal “Maggenheim”.
Deze keer is het voor de 28e maal! En dat wordt gevierd met ruim 150 medewerkers , te weten het, Interkerkelijk Mannenkoor Drachten met 125
zangers , onder leiding van dhr.Wander Mulder,uit Emmeloord, met orgelbegeleiding van dhr. Jan Kroeske. De samenzang wordt begeleid door de
bekende brassband “Greide Brass”,met circa 30 muzikanten, onder leiding van dhr.Marco Middelberg. Het belooft op zondagavond 11 december
een groots zangfestijn van oude bekende Kerstliederen te worden met veel samenzang en luisterplezier van koorzang en muziek. De toegang is
gratis, er is wel een collecte t.b.v. de onkosten. De algehele leiding is in handen van Hannie en Dirk Tamminga. Dus op 11 december naar de 28e
Kerst-Zing-Mee, u bent van harte uitgenodigd. Waar? MFC/sporthal “Maggenheim”, Klipperstraat 21a, 8754 AT Makkum. Aanvang 19.30 uur, deuren open 18.30 uur. Tot ziens! Ringleiding aanwezig. Voor info : Stichting “Goed Nieuws Makkum”. Tel. 231618 – 542126 – 231148.
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Gasterij Hennie fan Richt

Op zaterdag 26 november organiseren wij

Frysk buffet op Makkumer wijze
Het buffet bestaat uit diverse soepen, stokbrood, boters.
Diverse stamppotten met vlees, eendgerechten,
schelvis met mosterdstip, postrou, tromkoek,
stoofpotten van rundvlees, kip, hazenpeper, Makkumer fiskkûtel,
diverse groenten, aardappelen, grysmoalbrij, sûpengrottenbrij
en ijs met Haagse bluf.

Dit alles voor 27,50 p.p.
Reservering gewenst via 0515-232921 / 06-51507937
of mail naar: henniefanricht@makkum.nl

www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

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

