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In dit nummer o.a.
Modeshow van ’t Pareltje een
gezellig avondje uit

11

No. 1652 - 15 november 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

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

Voorleeskampioenschap
Makkumer basisscholen

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
De kandidaten van de drie basisscholen
hadden veel fans meegenomen waardoor de
bibliotheek op 8 november goed gevuld was
met publiek. Lotte Dierick, Dytmer Postma,
Focus Hoekstra, Sacha van der Draai, Atsje Politiek, Yohna Altena, Marije Tjeerdema,
Freija van Loon en Tristen Koning kennen
Pleunie Oostenveld allemaal al járen door
haar werk als ‘bibliothecaresse voor de kinderen’ in Makkum. Aan het overige publiek
stelde Pleunie zichzelf en ook de leden van
de jury voor. In de jury hadden dit jaar plaatsgenomen: Ate Osinga, voorheen meester op
de Ark, Jildou van der Wal, leesconsulent
basisonderwijs in onder andere Makkum
en Grytsje van der Woude van de Workumer bibliotheek. Hierna mocht Lotte Dierick
als eerste op de voorleesstoel plaatsnemen.
Het publiek kon gaan genieten van alle verhalen en de jury kon gaan beginnen aan
haar taak om te bepalen wie zich in 2017
de beste voorlezer van Makkum mag gaan
noemen. Ook degene die de tweede plaats
verovert mag door naar de regionale kampioenschappen.
Alle kinderen lazen goed en er werd geconcentreerd geluisterd. Aan de boeken die ze
gekozen hadden kon je de hobby’s van de
kinderen herkennen. Atsje las voor uit een

boek over paarden, Focus had gekozen voor
een boek over voetbal. Yohna kreeg het publiek aan het lachen en Marije hield een hele
goede inleiding… Je zult als jury maar moeten kiezen wie de allerbeste was. Toch was
de jury er dit jaar snel uit. Nog voor iedereen
de koffie en thee op had kwamen ze uit het
kantoortje om de uitslag bekend te maken.
Juryvoorzitter Jildou van der Wal begon met
een compliment aan de deelnemers. “Ik
durfde dit dus vroeger écht niet!” Ze maakte eerst bekend wie er op de tweede plaats
was geëindigd. Dit was Freija van Loon. “Je
hebt het boek over zombies goed voorgelezen, je maakte het echt spannend.” De jury
vond het stemgebruik van Freija erg goed.
Vervolg op pagina 2

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
PARREGA

Trekweg 94
Vraagprijs
€ 225.000,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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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)

GEBOREN

01-11-2017

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:
17, 18 en 19 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
24, 25 en 26 november
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
- 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
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:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee.
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

Voorleeskampioenschap
Vervolg van voorpagina
Tot slot reikte Jildou van der Wal de eerste
prijs uit aan Atsje Politiek. Atsje had niet verwacht te winnen en was blij verrast. Toch was
er bij de jury geen enkele twijfel dat zij de eerste prijs dubbel en dwars verdiend had. “Je
leest voor alsof je het iedere dag doet: heel
natuurlijk en relaxed. Je weet goed waar je de
klemtoon moet leggen”, aldus de juryvoorzitter.
Nadat alle deelnemers een bloemetje hadden
gekregen en ook de jury met een bloemetje
bedankt was werden alle deelnemers als echte sterren vastgelegd door tal van fotografen.
En daarbij zat Atsje, de voorleeskampioen
2017, uiteraard op de voorleestroon.

Agenda

GEFELICITEERD

Deze lieve
mem is op
9 november

KBO-PCOB Wunseradiel. 15 nov, dus vandaag om 14.00 uur in het Anker ,Buren 18
Makkum is onze gast, Thea Hoekstra uit Menaem. Zij is in haar dagelijks leven Ambulance Zuster. Zij gaat ons wegwijs maken in het
ambulancevervoer en wat ze zoal beleefd.
16 november van 14.00 - 15.00 uur inloopspreekuur van seniorweb in de bibliotheek.

50 jaar

geworden!
OVERLIJDEN

Sinterklaas Speelgoedactie
De Sinterklaas Speelgoedactie zal voor
het negende achtereenvolgende jaar worden gehouden. In samenwerking met de
voedselbanken in Bolsward, Harlingen en
Franeker.
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Interkerkelijk Mannenkoor “EDOZA” zingt
tijdens de 29e KERST ZING MEE

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

Op de traditionele KERST ZING MEE van zondag 10 december, in MFC/Sporthal “Maggenheim”’
zal het interkerkelijk mannenkoor “EDOZA” uit Sneek de vocale medewerking verlenen. Het koor
is in 1958 opgericht en staat ruim 20 jaar o.l.v. dirigent Jan Hibma. Het koor telt ongeveer 100
zangers en treedt regelmatig op bij kerk- en zangdiensten en geeft ook regelmatig concerten. In
2018 bestaat het 60 jaar! Er zijn diverse CD’s uitgebracht, in de zaal te verkrijgen. In binnen- en
buitenland heeft het koor veel bekendheid gekregen. De muzikale medewerking wordt weer verleend door Brassband “Greidebrass” en staat o.l.v. dirigent Marco Middelberg. De pianobegeleiding is als van ouds van Koos Dreunhuizen. Noteert u deze avond alvast in uw agenda. In de
volgende MBB volgt nadere informatie. Dus zondagavond 10 december om 19.30 uur, de 29e
Kerst Zing Mee in MFC “Maggenheim”.

Woonzorgcentrum Avondrust Makkum
viert haar 250-jarig jubileum
Op zaterdag 9 december viert woonzorgcentrum Avondrust in Makkum samen met
de bewoners en de omgeving haar 250-jarig
jubileum. Deze dag wordt feestelijk ingevuld
met muziek, theater, een expositie en culinaire
hapjes.
Om 10 uur is de officiële opening met o.a. medewerking van het Popkoor Avondrust, onder
leiding van Jannie Brandsma. Vervolgens worden er verhalen van Ald Makkum verteld door
Tiny Koornstra. Daarnaast vindt er een expositie plaats over de geschiedenis van Makkum.

Plusdienst in Makkum:
Op zoek naar… RUST
Op zondag 26 november is er weer een plusdienst om 19.00 uur in de van Doniakerk te
Makkum. Deze keer gaan we op zoek naar
rust in een wereld, die zo vaak verre van rustig
is! De muzikale ondersteuning wordt verzorgd
door zanggroep Forte en de overdenking door
ds. Van Olffen. Na afloop kunnen we onder het
genot van koffie en thee nog even met elkaar
napraten. Bij deze is iedereen van harte uitgenodigd!

Tussen de middag is er de mogelijkheid om
aan te schuiven bij de lunch, om vervolgens
uit te kunnen buiken bij een theaterstuk van
Teake van der Meer. In de loop van de middag
zorgt It Fiskhok al zingenderwijs voor vishapjes tijdens de borrel en daarna wordt de dag,
na nog een optreden van onze eigen Klaas en
Henny, spectaculair afgesloten. Bij deze is een
ieder van harte welkom om deze dag met ons
te vieren. Dus kom, schuif aan en maak er samen met ons een onvergetelijke dag van!

Zondag 17 december a.s.
Winter BBQ bij It Posthûs
Bibliotheek Makkum zoekt een

opruimhulp
vanaf 16 jaar

Werktijden: vrijdag 18.00-20.00 uur.
Indien mogelijk ook voor dinsdagmiddag,
17.00-18.00 uur.
Iets voor jou? We zien je reactie graag op
makkum@bibliothekenmarenfean.nl.

Henk Krikke | Smoker de Grutte Pier | steaks en ribs |
overheerlijke frites | terras | warme kleding
Diner incl. welkomstdrankje € 19,50.
Graag vooraf opgeven via
0515-231153 of info@itposthus.nl
(evenement is op basis van voldoende deelname)
Hou onze Facebookpagina in de gaten
voor meer informatie.
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Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

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

Zoekertjes
Aktie kerkenwerk. Heeft u bruikbare spullen
die u graag kwijt wil. Bel dan met 0517532420 en het wordt bij u opgehaald.
Servies: theepot,suikerpot,melkkan,8 kop/
schotel,8 koffiemok,5 schalen,8 kommen,22
borden. Lichtgele rand met blauw bloemetje
€ 25,-. Kinderbed Ikea: l. 1.65m br. 0.75m,
lattenbodem, zijsteun,matras,dekbed. € 30,-.
z.g.o.h. afzuigkap van R.V.S. afm. br.60 x
49,5cm merk FAGOR € 50,-. z.g.o.h. inbouw
gasfornuis. 4 pits R.V.S afm.br.61.5 x 50.5cm
merk FAGOR € 40.-. Tel.0515 232199.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 18 november
15:00 uur
Makkum 1
V en V’68 1
12:30 uur
Makkum 2
Leovardia 2
14:30 uur
Makkum 3
Joure SC 4
12:30 uur
Makkum 4
Sleat 2
14:30 uur
SDS JO19-1
Makkum JO19-1
10:15 uur
Makkum JO17-1
AVC JO17-1
08:35 uur
Makkum JO15-1
AVC JO15-1
10:45 uur
Makkum JO13-1
SJO Oudega/HJSC/Heeg JO13-1G
09:00 uur
Makkum JO13-2
SWZ Boso Sneek JO13-5
10:00 uur
Makkum JO11-1
Minnertsga JO11-1G
10:15 uur
ONS Sneek JO11-3
Makkum JO11-2
10:55 uur
Makkum JO11-3
Mulier JO11-2
09:00 uur
Makkum JO9-1
Heerenveen JO9-2
10:00 uur
Mulier JO9-1
Makkum JO9-2
09:00 uur
SJO HJSC JO9-3
Makkum JO9-3
14:15 uur
Makkum VR1
Arum VR1
Vrijdag 17 november
Jaarvergadering Aanvang 20.00 Komt allen
Kantine
08.00-12.00 Aty Roodenburg/Ineke vd Bles
12.00-15..00 Monique Nauta/Djoke Altena
15.00-19.00 Broer sj de Boer/Petca Tassebajof/Wiebren vd Weerd
Zaterdag 25 november
15:00 uur
Makkum 1
Marrum 1
12:30 uur
Makkum 2
Joure SC 2
14:30 uur
Makkum 3
DWP 3
12:30 uur
Makkum 4
ST Arum/Stormvogels 2
10:45 uur
SJO HJSC JO19-1
Makkum JO19-1
10:15 uur
Makkum JO17-1
Oeverzwaluwen JO17-1
08:45 uur
Workum JO15-2
Makkum JO15-1
09:00 uur
MKV’29 JO13-1
Makkum JO13-1
12:45 uur
SC Bolsward JO13-6
Makkum JO13-2
08:45 uur
LSC 1890 JO11-3
Makkum JO11-1
09:00 uur
Makkum JO11-2
LSC 1890 JO11-8
10:00 uur
Terschelling JO11-2G
Makkum JO11-3
10:15 uur
Makkum JO9-3
Zeerobben JO9-4
12:30 uur
Zeerobben VR1
Makkum VR1
Woensdag 29 november
19.00 uur
Makkum jo15-2
Bolsward jo 15-2
Kantine
08.15-12.00 Gjalt Roorda/Rein vd Velde
12.00-15.00 Jannie v Loon/Elma Groen
15.00-19-00 Klaas v Malsen/Rein Attema/Sando vd Meer

Herdenkingsmoment
voor iedereen
Zondag 26 november 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 en nodigt de Protestantse gemeente
te Makkum e.o. een ieder uit bij deze gedachtenisdienst, zondag 26 november om 9.30 uur
in de Van Doniakerk.

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
ag
Dinsdag t/m Vrijdag
0-17:30
09:30-12:00 13:30-17:30
00 uur
Vrijdag 19:00-21:00
6:00 uur
Zaterdag 09:30-16:00

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

1 kg ribkarbonade.............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade... € 6,25 / 2 kg € 12,50
1 kg hamlappen................. € 6,50 / 2 kg € 13,50
1 kg speklappen................ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg shoarmavlees............ € 5,75 / 2 kg € 11,50
1 kg verse worst..................................... € 5,00
1 kg fricandeau....................................... € 7,50
1 kg schnitzel.......................................... € 8,00
1 kg varkenshaas................................... € 11,50
1 kg krabbetjes.................. € 4,25 / 3 kg € 12,00
droge worst 5 stuks................................ € 4,50
1 kg rundvlees................... € 6,50 / 2 kg € 13,00
1 kg bieflappen.................. € 7,25 / 3 kg € 20,00
1 kg ossenstaart..................................... € 5,00
1 kg biefstuk........................................... € 8,00
1 kg kipfilet............................................. € 7,00
hamburgers
5 stuks.................... € 4,50
boomstammetjes 5 stuks.................... € 4,50
kipschnitzel
5 stuks.................... € 4,50
zigeunerschnitzel 5 stuks.................... € 4,50
kip cordonblue
5 stuks.................... € 4,50
slavink
5 stuks.................... € 4,50
1 kg gehakt........................ € 4,50 / 5 kg € 21,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

€ 42,50

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

Bestel nu tijdig
uw Kerstkaarten
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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Woensdag 20 december
2018

De eerstvolgende Belboei is daarna weer op 10 januari 2018
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Laatste Nieuwjaarsbal door Caravan Us Stek
door Jetze Genee

Dit jaar organiseert Caravan Us Stek uit Makkum voor de 15e en tevens de laatste maal
het feest rond de jaarwisseling in Makkum.
Vanaf de wisseling 2002/2003 heeft de vriendengroep voor jong en oud het Nieuwjaarsbal
georganiseerd in Makkum. Dit jaar gaat Us
Stek groots uitpakken door maar liefst twee
bands te programmeren. De loods van de familie Oostenveld is ook dit jaar weer het theater voor het leukste Nieuwjaarsbal uit de regio.
Bands
Met in ieder geval de Straight on Stage en de
Dikke Lul Band belooft het een spetterend
feest te worden Nieuwjaarsnacht. De heren
van Straight on Stage stonden dit jaar op de
vrijdagavond in de tent tijdens de Makkumer
Merke, de Dikke Lul Band behoeft in Makkum
geen nadere introductie. Een knipoog naar de
eerste jaren toen Us Stek het Nieuwjaarsbal
organiseerde. Daar was het duo Arie en Arjen
jaarlijks de band die de nacht muzikaal omlijstte.
Waarom voor het laatst?
‘15 jaar is een mooie periode, goed dat het
gelukt is om ieder jaar weer een mooi feest te
organiseren’ Wieger Oostenveld van Us Stek
geeft aan dat het na 15 jaar mooi geweest is
en dat het tijd is voor een nieuwe groep om
het feest rond oud en nieuw invulling te ge-

ven. De inwoners van Makkum en omgeving
zijn inmiddels gewend aan een feest waar met
name de jeugd en oudere jeugd terecht kan.
Het voortzetten van het feest vergt dan ook
met name een enthousiaste groep vrijwilligers
die de schouders eronder willen zetten.
Vergunningsvoorwaarden
De eerste keer was een groot avontuur zonder
degelijke kennis van vergunningen, beveiliging
en bijvoorbeeld catering. Dat is goed gegaan
waardoor het jaarlijks beter en effectiever georganiseerd is.

Door de jaren is er nogal wat veranderd. Us
Stek deinde mee met de grillen van de vergunningsvoorwaarden en wist, in goed en soms in
minder goed overleg met de gemeente, ieder
jaar weer een vergunning rond te krijgen voor
het feest. Voor het eerst niet roken in een publiek evenement in 2008 bijvoorbeeld. Of geen
alcohol beneden de 18 jaar, ook daar was het
feest op 1 januari de eerste waar Makkum en
omgeving in aanraking kwam met nieuw landelijk beleid. Uitdagend was dat. Net als het
opzetten van de tent nabij ‘de Keet’ achter het

Kaatsveld. De eerste jaren werd hier het feest
georganiseerd. Binnen warm en knus, buiten
vaak een niet al te nette en natte omgeving
wat tot mooie taferelen heeft geleid wanneer
bezoekers in gala het feest bezochten. De vele
uurtjes opbouwen en afbreken zijn het waard
geweest.
Organiseren
Waarom organiseert Us Stek het feest eigenlijk? Uit financieel gewin? Nee dat zeker niet.
Sibo Hiemstra legt uit: ‘De laatste jaren gaat
het goed, maar de jaren daarvoor moest ieder
jaar een dure tent gehuurd worden, toen kon
het maar net uit allemaal’. Vanaf kerst in het
spier om nieuwjaarsdag terug te kijken op een
geslaagd feest en tevreden bezoekers, is het
daar om te doen? ‘Dat is zeker een drijfveer
geweest, maar ook zeker het vooruitzicht om
ieder jaar met een glimlach op de vermoeide
gezichten nieuwjaarsdag een borrel te drinken
in de Keet’. Dat zal in 2018 dus de laatste keer
worden voor Us Stek. U bent bij deze alvast
uitgenodigd om naar de loods van Oostenveld
te komen, nieuwjaarsnacht. Later dit jaar meer
over het Nieuwjaarsbal 2018 in deze krant.

CULTUREEL PODIUM MAKKUM PRESENTEERT:

Keltische avond met The Assassenachs

Programma Volleybal
17 november 2017
18:45 N.O.K. MC 1-Makkum MC 1
19:00 CoVos DS 2-Makkum DS 1
20:15 Makkum DS 4-vc Bolsward DS 9
20:30 BEO DS 1-Makkum DS 2
21:30 Makkum DS 5-Top en Twel DS 4
18 november 2017
16:00 CoVos MC 1-Makkum XC 1
24 november 2017
19:30 Heecherop DS 2-Makkum DS 4
20:15 WSV DS 1-Makkum DS 3
20:15 Makkum XC 1-Reva MC 1
20:15 Makkum MC 1-Staveren MC 1
20:30 Makkum DS 1-Reva DS 1
21:30 Makkum DS 2-VC Drachten DS 1
25 november 2017
16:00 CoVos MC 2-Makkum MC 2
17:00 D.B.S. MB 2-Makkum MB 1

Kerkdiensten
19 nov. 9.30 Van Doniakerk
Ds. S. Boukes Damwâld
26 nov. 9.30 Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo
Laatste zondag kerkelijk jaar
19.00 Van Doniakerk Ds. J.P. van Olffen
Menaem Plusdienst mmv “Groep Forte Makkum”

Het Engels/Schotse trio The Assassenachs
omschrijft haar eigen stijl als ‘acoustic Celtic
punk folk (or something like that)’. Steve Dewar (gitar, zang), Steve Bradshaw (viool) en
Creig Coutts (percussie, zang) pakken traditionele Ierse en Schotse songs en tunes én
eigen werk aan met energie, humor en liefde.
Het trio treedt regelmatig op, en niet alleen in
Nederland. Ze trekken door heel Europa langs
Ierse pubs, folkclubs en festivals.
The Assassenachs spelen in het kerkje in de
Bleekstraat. Het belooft, zoals al vaker bij thema-muziekavonden, een gezellige avond te
worden met liedjes van Ralf McTell, The Po-

gues, Christy Moore en Luka Bloom. Maar ook
minder bekende namen zoals Jimmy McArthy
(Ride On) en Andy McKay (Poor Man’s Son)
zullen gespeeld worden. Met hun mix van traditionele Keltische nummers in een eigentijds
jasje en de eigen nummers van Steve Dewar,
weten ze met hun gevoelige en opzwepende
muziek al bijna 20 jaar hun publiek te vermaken.
Om nog extra in de Keltische sfeer te komen,
serveren wij lekkere hapjes en Guinness bier!
The Assassenachs beginnen om 20:00 uur.
Leden CPM betalen 10,- en niet-leden 15
euro. De voorverkoop is bij Boekhandel Coufreur vanaf 11 november.
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Programma Intocht Van Sinterklaas
Zaterdag 18 November 2017 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 mee te zingen en te dansen op
de Sinterklaasmuziek (verzorgd door DJ Cees en korps/drumband Hallelujah
samen met het jeugdkorps De Notenkrakers).

14.00 uur

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

14.30 uur

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

14.50-15.00 uur

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

15.00-15.45 uur

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

15.00-15.45 uur

Voor de kinderen van groep 3,4 en 5:
SintToneel in Café Restaurant 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. Samen met de andere Pieten wordt
het dan natuurlijk een gezellig feest! De kinderen kunnen eventueel weer worden opgehaald om 15.45u.
Ouders of familie kan ook ondertussen gezellig blijven koffiedrinken in Café Restaurant De Prins.

15.00-±16.15 uur

Voor de kinderen van groep 6, 7 en 8:
Sinter PUBQuizz in danscafé Schippers.
Hillarische pubquiz met vragen en fotorondes. Dus maar vast thuis oefenen en goed opletten
op school! Ook hier komt Sinterklaas om het hoekje kijken en zijn er al Pieten aan het oefenen om ook
de goede antwoorden te kunnen geven!(maar laat je niet door ze afleiden)
Rond 16.15u fietsen de kinderen naar huis of kunnen ze worden opgehaald!

25 november 2017 is er Sintwilledei in Makkum
Met o.a. speculaas-versieren, schminken,penaltyschieten en een spelcircuit!
Sinterklaas en een paar van zijn Pieten zijn aanwezig. Zij nemen die dag ook een
kijkje bij de bewoners van Woonzorgcentrum Avondrust. Het volledige programma
van Sintwilledei is na 20 november te vinden op onze Facebookpagina!
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“No guts, no glory!” KM Yachtbuilders genomineerd
voor IBI/METS Boat Builders Award

“Wat mooi voor het team!” is het eerste wat
Eeuwe Kooi, oprichter en eigenaar van KM
Yachtbuilders zegt als hij hoort dat KMY genomineerd is voor de IBI/METS Boat Builders
Award. De nominatie is in de categorie ‘Innovative On-board Design Solution’.
Eeuwe Kooi legt uit: “Onze engineering afdeling en casco bouwers hebben samen met ontwerper Erik Wassen (Dykstra Naval Architects)
een volledig intrekbaar aandrijfsysteem ontwikkeld voor een custom expeditie zeiljacht.
Zowel het roer, de schroef, schroefas en kiel
kunnen volledig in de romp worden getrokken.
Bovendien is het aandrijfsysteem ingebouwd
in zijn eigen bewegende waterdichte aluminiSpecificaties expeditiejacht
Werf:
KM Yachtbuilders, Makkum, NL
Design:
Dykstra Naval Architects, Amsterdam, NL
Lengte:
23.75m
Lengte waterlijn: 21.25m
Breedte over alles: 7.26m
Breedte waterlijn: 6.25m
Diepgang:
1.50 - 4.65m
Gewicht casco: 35.000 kg
Gewicht gereed: 85.000 kg
Ballast:
13.500 kg
Diesel tanks:
2x 2500L en 2x 3500L
Water tanks:
2x 640L
Masten:
2x carbon Wing Rig met carbon rolgiek,
Hall Spars
Doorvaarthoogte: 24m
Motor:
2x L136, Doosan

um box. Het geheel wordt diesel-hydraulisch
aangedreven. Dit zal toegepast worden op het
78ft lange en 85T zware expeditie jacht welke
we nu aan het bouwen zijn. De eigenaar wil
hiermee naar koude gebieden varen waar hij
ook in én op het ijs terecht zal komen. Door
alles onder het schip in te kunnen trekken
voorkomt hij schade aan die kwetsbare onderdelen.”
De combinatie van het aandrijfsysteem en de
bewegende waterdichte constructie is waarvoor de nominatie is toegekend. Door lef te
tonen en innovatief te denken is het systeem
ontwikkeld, verbeterd en ingebouwd in het
schip. Echt teamwork!

“De nominatie is een prachtige kroon op het
werk voor de mensen op de werf die hieraan
gewerkt hebben,” zegt Jildou Huisman, marketing manager bij KMY. “Het gehele project
is iets wat nog geen werf eerder gedaan heeft,
daarom was het voor ons ook een grote uitdaging om eraan te beginnen. De eigenaar had
wensen die hij nergens anders kon verwezenlijken en dankzij de creatieve en innoverende
koppen hier, kunnen wij zijn droomjacht bouwen. Het aandrijfsysteem aan boord is daar
-slechts- één voorbeeld van.”
Op woensdagavond 15 november zal de uitreiking zijn, tijdens de IBI/METS Trade avond
in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam.
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Modeshow van ’t Pareltje een gezellig avondje uit

Door Judith van Lavieren
De modeshow van ’t Pareltje in Piaam State
trok 2 november ruim vijftig bezoekers. Daarmee waren alle kaarten verkocht en alle stoelen bezet in de sfeervolle ontvangstruimte van
Antoinette Groeneveld. Het publiek werd ontvangen met een kopje koffie of thee en een
chocoladeflik van het merk Klafa. Om 20.00
uur nam debuterende ladyspeaker Thilda Adema het woord om de gasten te verwelkomen
en korte tijd daarna daalden de eerste mannequins de trap af.
Die trap was Marijke Hollander tijdens een
eerder bezoek aan Piaam State meteen opgevallen.”Dat zou een ideale trap zijn om tijdens
een modeshow te gebruiken zei ik destijds
tegen Antoinette Groeneveld”, vertelt Marijke
Hollander van ’t Pareltje. “Zoekend naar een
mooie plek om de nieuwe wintercollectie te
presenteren heb ik contact met haar opgenomen en is de trap nu inderdaad het begin- en
eindpunt van de route van de mannequins.
Mede dankzij de verlichting van Cees Jaspers
een stralend middelpunt van de ruimte.” Thilda Adema bleek een prima ladyspeaker. Ze
informeerde de gasten op een vlotte manier
over de bijzonderheden van de 49 outfits die
geshowd werden. Ze draaide ook haar hand
niet om voor het al presenterend showen van
haar eigen kleding.
Naast Thilda Adema maakten nog twee dames hun debuut. Julia Zivkovic en Karin
Reijns liepen voor het eerst een modeshow,
maar straalden alsof ze nooit anders gedaan

hadden. “Gelukkig lopen er geen professionele modellen die kijken altijd zo strak voor zich
uit, dit is veel gemoedelijker”, merkte iemand
in het publiek op. Een gezellig avond uit op
een prachtige locatie was de conclusie van
de bezoekers. In de pauze genoot men van
een drankje en hapje om zich daarna weer te
installeren voor het tweede gedeelte van het
programma.
Voor de pauze was al duidelijk geworden dat
voor zowel een geklede of meer casual outfit
’t Pareltje een ruime keus aan mode van de
merken Sandwich, Smash en Nu in huis heeft.
Na de pauze ging de schijnwerper op de mode
voor de komende feestdagen met vooral veel
mooie jurkjes. Er was ook veel aandacht voor
bijzondere accessoires.
Aan het eind van de avond bedankte Marijke
Hollander iedereen voor zijn komst. Alle medewerksters aan de show verschenen nog
een keer in de zaal en ontvingen een rode
roos. Marijke Hollander kreeg als verrassing
ook een bloemetje van haar crew als blijk van

waardering.
De foto is gemaakt door Daan Daantje.

Ledenvergadering
IJsvereniging “Makkum”
Op vrijdag 24 nov. 2017
20:00 uur in de kantine van de ijsvereniging

Agenda.
Opening.
1. Vaststellen agenda.
2. Ingekomen post ed.
3. Notulen Alv 16-12-`16.
4. Notulen 2e ledenvergadering 24-3-`17
5. Beknopt jaarverslag seizoen `16/`17.
6. Financieel verslag `16/`17.
Pauze.
7. Verslag kascommissie.
8. Benoeming nieuw kascommissielid.
9. Verkiezing bestuursleden:
A: Loes Bloemsma. Aftredend en
niet herkiesbaar.
B: Jakke v/d Kamp. Herkiesbaar.
10. Kandidaat bestuur leden:
11. Contributieverhoging 2018/2019.
Rondvraag.
Sluiting.
Nazit.
Kandidaten kunnen zich tot een ½ uur voor
aanvang vergadering kandidaat stellen.
De contributie 2017-2018 wordt vrijdag
8 dec van uw rekening afgeschreven.
Het bestuur.
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TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Witgoed

Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com

Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

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.

