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The Real Trip: groot(s)
windsurfevenement in Makkum
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No. 1674 - 19 september 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

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

Sander de Rouwe spreekt bij
de Vereniging van Bedrijven

Hulp nodig
met een logo en
Huisstijl?
of liever een
bedrijfsbrocHure
inclusief
fotografie?

kennis maken?
stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl
of bel: 06 2709 1499
middenstraat 14 | makkum

lieverdink-vormgeving.nl

De Makkumer Belboei
zoekt een

bezorgers voor Zurich
en Exmorra/Allingawier
In en bij de galerie van Marco Käller werd
afgelopen donderdag de traditionele barbecue gehouden met heerlijk eten van
slager Bruinsma, frisse drankjes van Hennie Fan Richt en een wijnproeverij van de
Wijnkapel.
Voor deze avond was gedeputeerde Sander de Rouwe uitgenodigd als spreker.
Hij hield de leden van de vereniging de 5
kansrijke trends voor die hij ziet voor Makkum.
Als eerste het verbreden van de sluis van
Kornwerderzand. Dat heeft topprioriteit bij
provincie en gemeenten. Het is heel erg
belangrijk voor de Noordelijke economie
en in het bijzonder voor Makkum met o.a.
Feadship. Het gaat om een extra mega investering van meer dan 100 miljoen euro.
De tweede trend gaat over de herwaardering van het IJsselmeer. Er gaat de komende jaren meer aandacht komen voor de
economische kansen van het IJsselmeer
en versterken van natuur. Provincies, gemeenten en Rijk werken aan een IJsselmeervisie en dat is voor het eerst sinds het
ontstaan. Wellicht komt er in de toekomst
een IJsselmeerfonds om de economie en
natuur verder te versterken?
Ten derde de toename van het toerisme.

Op dit moment neemt het toerisme fors toe
in onze provincie. De Rouwe denkt dat dit de
komende jaren zo blijft en dat er ook een generatie toeristen gaat komen die meer gaat
besteden. Makkum is daarvoor een zeer aantrekkelijk gebied. Misschien verder inspelen
op de toenemende markt van de riviercruise
economie? Hier ligt een kans om dat samen
met andere plaatsen aan het IJsselmeer te
versterken.
De vierde trend gaat over Windpark IJsselmeer. Leuk of niet, maar deze gaat er nu komen.
De gedeputeerde gaat zich er voor inzetten
Vervolg op pagina 3

Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057

SNEEK
Hendrik Casimirstr. 3
Vraagprijs
€ 99.000,- k.k.

m a k e l aa rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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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)
Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum
T. 0517 – 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum.
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Cultureel Podium Makkum presenteert:
Een lezing over Cryptocurrency
Wie heeft er tegenwoordig geen bitcoins of
cryptogeld? Heel veel mensen! Jij ook? Of
toch maar niet? Wil je er meer van weten? Het
Cultureel Podium heeft een deskundige gevonden die ons meer kan vertellen.
Dr. Herman de Jongste was 30 jaar werkzaam
bij Shell in de chemische industrie. Als IT-pionier van het eerste uur had Bitcoin al in een
vroeg stadium zijn interesse. Herman brengt
nu Bitcoin en cryptomunten onder de aandacht van een breed publiek. Hij zegt er zelf
over: ”Het korte bestaan van Bitcoin leest zich
als een spannend boek. Wie is de geheimzinnige Satoshi Nakamoto, de verdwenen uitvinder van Bitcoin? Hoe kan je bitcoins “delven”.
Waarom zijn er maar 21 miljoen bitcoins en

wat is de toekomst van Bitcoin?”. De waarde van één bitcoin is omhoog-geschoten
van minder dan 1$cent naar 7000$. Moet ik
investeren in bitcoins? Deze cryptomunt, geliefd door de digerati en gehaat door bankiers,
vertoont een grillige historie. De onderwerpen
die behandeld worden zijn: -Bitcoin, ontstaan
en hoe werkt het; -De blockchain; -Bitcoin mining; -Hoe ziet de toekomst er uit; -Hoe kan ik
zonder kleerscheuren instappen; -Waar moet
ik voor oppassen. Er is geen voorverkoop.
Vooraf aanmelden via www.cultureelpodiummakkum.nl kan wel, hoeft niet. Datum: 11 oktober 2018. Aanvang: 20:00 uur. Locatie: HCR
“De Prins”, Kerkstraat 1 in Makkum. Entree:
Leden CPM 5 euro, niet-leden 7,50 euro.

Zoekertje
Viskiosk Vis per mare is per
3 september overgenomen door
Martin Noordenbos uit Franeker.
Wij willen iedereen bedanken
voor het in ons gestelde
vertrouwen,en wensen Martin
heel veel succes!
Dirk en Marja van der Ploeg

Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Rommelmarkt Wons: Op zaterdag 6 oktober
houdt Christelijke muziekvereniging Hosanna
een rommelmarkt in dorpshuis ‘It Bynt’ aan
de noorderlaan 1 in Wons. Bent u op zoek
naar boeken, planten, elektronica, kleding,
meubilair en speelgoed? Dit en meer kunt u
er allemaal vinden tegen bescheiden prijzen. Naast de rommelmarkt worden er leuke
activiteiten georganiseerd voor jong en oud.
Ook de inwendige mens zal deze dag niet
te kort komen. De deuren zijn geopend van
09.30 - 12.30. Entree €1,- pp, kinderen t/m 12
jaar gratis.
GEZOCHT: foto’s en/of filmpjes van het
Tryaterstuk It Brûst. Dit stuk is enkele jaren
geleden opgevoerd in Makkum. Het gaat met
name om beelden van de aankleding van het
dorp. Heb je hier foto’s of filmpjes van neem
dan aub contact op met Jan Appeldorn,
8754bl19@kpnmail.nl
Het is nog maar september, maar bij de december sinterklaas actie van de voedselbank
zijn wij al weer speelgoed aan het inzamelen.
Heeft U speelgoed voor ons bel dan naar
Marijke, tel. 06-51055085 of Harmke,
tel. 06-47157579.
TE KOOP: Samsung WB150F digitale fotocamera met wifi en tasje. Het heeft 20 keer
optische zoom. €50,00.
Sony Cybershot digitale fotocamera met 35
keer optische zoom. Ook met tasje. €50,00
Tel. 06-11446547.
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Drama-tische tieners gezocht
Voor dat u verder leest: nee, ik ben niet specifiek op zoek naar tienerdochters of zonen,
die moeilijk thuis te hanteren zijn. Ik ben op
zoek naar tieners tussen de 12 en 17 jaar die
het leuk vinden om iets met drama te doen,
het leuk vinden om theatraal te zijn of die hier
beter in willen worden.
Mijn naam is Pieter-Wiebe Terpstra en ik ben
entertrainer. Met mijn bedrijfje Skillder Entertraining geef ik training op actieve, plezierige
manier. Ik wil de tienerdoelgroep uit Makkum
en omstreken de basistraining Theatersport
voor Tieners aanbieden. Theatersport is een
vorm van improvisatietheater. Het meest bekende voorbeeld van deze vorm is het TV
programma de Lama's. Anders dan bij theater
heb je geen vaste tekst, emotie, typetje of gedrag, maar ontstaan scènes uit wat verzonnen
wordt door de spelers.
Het woord sport is toegevoegd, omdat de
voorstelling bestaat uit een wedstrijdvorm
waarin twee teams elkaar uitdagen in welke met veel improvisatie de mooiste/ leukste
scene weet neer te zetten. Toch maakt het bij
theatersport niet uit of je wint of verliest: de
hoofdmoot is tot vermaak van het publiek en
jezelf!
Ik speel nu zelf 5 jaar bij de theatersportclub
NetTeLet uit Makkum. Met deze club spelen
we elk jaar een paar wedstrijden en doen ook
mee met landelijke toernooien.
Nu wil ik graag mijn ervaringen in improvisatietheater en van het geven van trainingen inzetten om de tieners te helpen om hier beter
in te worden. De training is professioneel vorm
gegeven en helpt de jongeren bij het vergroten
of versterken van vaardigheden zoals: presenteren, sociale omgang, emotionele stabiliteit,
weerbaarheid, inlevingsvermogen en creativiteit. Nu lijkt het dat dit alleen voor extraverte
personen is, maar niets is minder waar! Introverte personen hebben ook juist veel kwaliteiten om dit te doen.
De basistraining is er op gericht om met veel

lol (en variatie in de training) de beginselen
van theatersport bij te brengen. Wat daarin
bijdraagt is dat fouten maken moet! Dit is 1
van de belangrijkste lessen van theatersport.
Het zijn 12 basislessen van 1,5 uur. De lessen
zijn voor eerst op de maandag gepland, maar
er wordt pas definitief gekozen voor de dag,
op basis van wanneer de aanmelders kunnen.
De lessen zijn 1 keer in de 2 weken en de hele
training kost €125. Na de basistraining wordt
gekeken of er genoeg animo is om door te
gaan. De training start bij 8 aanmeldingen en
zit vol bij 12. Er zijn al meerdere tieners opgegeven, dus wees er snel bij!
Eén ding is zeker: na de training heb u een
drama-tische tiener in huis!
Voor meer informatie of inschrijven: pwterpstra@hotmail.com of 0651746697.

Sander de Rouwe

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

Vervolg van voorpagina

ruime keus assortiment vleessoorten

er het beste van te maken. De Provincie wil
daarom een aandeel nemen in park en de
opbrengsten daarvan gebruiken voor investeringen in de regio. Ook wil de gedeputeerde
graag dat het mogelijk wordt dat Makkumers
een voordelige obligatie-mogelijkheid gaan
krijgen om zo zelf ook rendement van het park
te kunnen incasseren.

Telefoon: (0515) 23 23 25

En tenslotte de vijfde trend: Een provincie die
het MKB op nummer 1 heeft. Daarom sinds
kort een Friese Ontwikkelingsmaatschappij
met kredieten voor het Friese MKB, de introductie van YnBusiness om Friese MKB’ers
vooruit te helpen met laagdrempelige subsidiemogelijkheden voor export en innovatie.
“Kortom: heel veel kansen voor ondernemend
Makkum. De zilvervloot komt voorbij en ligt
voor het grijpen. Piet Hein; grijp je kans!”

Ruim 80 sloepen aan de start tijdens
16e editie van Slag om Makkum
Makkum- Op 22 september aanstaande organiseert stichting Riemen over en weer alweer voor de 16e keer de sloeproeiwedstijd Slag om Makkum. Dit jaar is de race genomineerd voor álle FSN klassen wat betekend dat er meer dan 80 sloepen uit heel Nederland
aan de start zullen verschijnen. Voor publiek is de wedstrijd zeer goed te volgen vanaf de
pier, de dijk en de boulevard.
De Slag om Makkum is een sloeproei wedstrijd over een afstand van 15 km. Rond het
middaguur vindt de eerste start plaats nabij de sluis in het dorp. Daar vandaan roeien de
deelnemers over het Makkumer diep richting de kazematten van Kornwerderzand om
vervolgens de meest zuidelijke boei ter hoogte van het "Gat van Gaast " te ronden. Daarna varen de sloepen het Makkumerdiep weer in om ter hoogte van de sluis te finishen.
Na de finish is er in de haven volop tijd om na te kunnen praten over de toch altijd pittige
wedstrijd. Marcel Kramer verzorgt de live muziek in de feesttent, zodat - voor wie nog
energie heeft - de voetjes van de vloer kunnen. Voor kinderen zijn er waterloopballen en
een springkussen aanwezig.

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

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

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst € 42,50
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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Gezond & Vitaal

Uitslag ‘Café-Rest. Beaufort Partij’

Fysiotherapie, Fitness&Sport,
Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.nl
Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937

ALGEMEEN

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of
tel. 06- 46157152

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend,
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.
Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel. 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl
Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee, Sjoukje Steinhovden
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Gelukkig was er dit jaar naast een Damesklasse (twee poules van drie) ook weer een Herenklasse te bewonderen tijdens deze 2-tallen
v.f. partij.
Dinerbonnen van Café-Rest. Beaufort waren
verrukkelijke prijzen om voor te strijden.
Bij de Dames waren in poule A Wiepkje Fennema & Loes Attema ijzersterk. Zij wonnen
hun beide partijen en behaalden 14 punten.
Het dappere schooljeugd (!) 2-tal van Alberdine Groen & Judith Bosch deed goed haar
best, maar kon het vandaag helaas niet waarmaken. Misschien volgend jaar…
In poule B waren Evelien Schakel & Mirte
Jansen en ook Kim Mollinga & Christina v.d.
Weerdt in de race voor de 1e plaats in deze
poule. Evelien en Mirte waren uiteindelijk de
winnaars.
De beide poulewinnaars troffen elkaar in de
finale. Evelien & Mirte konden echter niet op
tegen het kaatsgeweld van Wiepkje & Loes.
Laatst genoemden wonnen de kransen door
met 5/1 – 6/0 te winnen.
Bij de Heren stonden er ineens acht 2-tallen

op de lijst, een mooi aantal. Hier was ook een
verliezersronde bij. In de winnaarsronde stonden Ingmar & Emiel Wijma in de finale tegen
Rienk Veltman en Lennart Adema. Na een debacle in Reduzum eerder op de dag, konden
Rienk & Lennart nu wel met de eer strijken, zij
wonnen met 5/2 – 6/4.
In de verliezersronde werd er in de finale veel
strijd geleverd tussen de 2-tallen Klaas Bosma / Eelke Reinsma en Jeroen Adema / Peter
Bootsma. Uiteindelijk was de laatste slag voor
Jeroen & Peter, zij wonnen met 5/4 – 6/4.
Uitslag Dames:
1e prijs: Loes Attema & Wiepkje Fennema
2e prijs: Evelien Schakel & Mirte Jansen
Uitslag Heren:
1e prijs: Rienk Veltman & Lennart Adema
2e prijs: Ingmar & Emiel Wijma
1e prijs verl.r.: Jeroen Adema & Peter Bootsma
Dank aan onze wedstrijdsponsor van vandaag
Café-Rest. Beaufort en Blom Ynien onze kransensponsor.
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Oproep bewoners Ds. L. Touwenlaan
Tijdens onze jaarvergadering werden er door
leden/bewoners klachten geuit over o.a. het
onderhoud en het te hard rijden op de Ds. L.
Touwenlaan. Ook op Social Media zijn er in de
afgelopen maanden diverse klachten en opmerkingen geuit.
Zoals u weet, was een afgevaardigde van de
gemeente ook aanwezig tijdens deze vergadering en heeft deze klachten genoteerd. Vorige week heeft de gemeente ons als bestuur
van Plaatselijk Belang Makkum laten weten
hieraan te willen gaan werken.
De gemeente wil direct gaan starten met een
zgn. eerste ‘planvorming’ waarin de wensen,
eisen en ideeën van bewoners aan de Ds. L.
Touwenlaan van te voren kenbaar gemaakt
kunnen worden en die dan verwerkt worden

in de verdere plannen. Daarom hierbij een
vriendelijk doch dringende oproep aan alle
bewoners in en rond de Ds. L. Touwenlaan om
ons door te geven wat de specifieke wensen,
eisen en ideeën zijn voor toekomstige aanpassingen en verbeteringen aan deze belangrijke
doorgaande weg in Makkum.
U kunt alle wensen en ideeën tot 25 september a.s. kenbaar maken via ons emailadres;
info@pbmakkum.nl met als referentie ‘Ds.L.
Touwenlaan’.
Wij zullen daarna alle ingekomen berichten
keurig verwerken tot een overzichtelijk rapport
en dat zo doorgeven aan de gemeente. Zodra er nieuws is over dit onderwerp, zal ofwel
de gemeente u als bewoners direct of wij als
Plaatselijk Belang Makkum u hierover nader
informeren via deze rubriek in de Belboei.

Agenda
Donderdag 20 september:
Inloopspreekuur van SeniorWeb
14.00 - 15.00 uur in de bibliotheek.
Zaterdag 22 september mee zeilen op het
skûtsje van Makkum voor al de sponsors,
donateurs en club van 100 leden.
Vertrek bij de sluis om 11 uur en 14 uur.
Opgave is niet nodig.

Bridge Club Makkum
neemt na 25 jaar
afscheid van Arend Poog

Scouting Burdine Makkum
organiseert een Open dag
Op zaterdag 22 september a.s. van 13.00
tot 16.00 uur houdt Scouting Burdine Makkum een Open dag voor jong en oud!
Om het nieuwe seizoen een geweldige
start te geven wordt er op 22 september
een Open dag georganiseerd. Iedereen,
van jong tot oud, is van harte welkom om
eens kennis te maken met de Scouting in
Makkum. Wat is er allemaal te doen? Uitdagende hindernisbaan, vuurtje stoken,
brood bakken op kampvuur, leren knopen
van een mooie sleutelhanger of armband,
spijkerbroek hangen, marshmallows roosteren en meer! Natuurlijk kan er ook een
kijkje worden genomen op het terrein en in
ons clubhuis.
Tijdens deze Open dag zal ook ons nieuwe
vuurkuil feestelijk worden geopend. Deze
vuurkuil is mede mogelijk gemaakt door
het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân
en natuurlijk het harde werk van onze enthousiaste vrijwilligers.
Gedurende het komende seizoen worden
door de vrijwillige leidinggevenden weer
heel veel leuke activiteiten georganiseerd

voor de verschillende leeftijdsgroepen. De
activiteiten zijn divers. Van het bouwen van
een vlot en hottub, het lopen van een wandeltocht tot het vieren van onder meer Halloween. Maar ook het leren knopen, koken
op houtvuur en natuurlijk weer een kamp
staan op het programma.
Kan jij wel tegen een stootje? En spreken
de activiteiten die hierboven staan opgenoemd je wel aan? Kom dan langs op onze
Open dag. Mocht je niet kunnen? Neem
dan contact met ons op. Je mag altijd 3x
gratis en vrijblijvend met de groep (speltak)
meedoen.
Scouting staat voor avontuurlijke activiteiten, uitdaging en persoonlijke ontwikkeling!
Kijk voor meer informatie ook eens op
onze site: www.burdinemakkum.nl of facebook.com/burdinemakkum
Nog even op een rijtje: Wat: Open dag
Scouting Makkum; Wanneer: zaterdag 22
september 2018; Hoelaat: van 13.00 tot
16.00 uur; Waar: Scouting Burdine Makkum, Gedempte Putten 24 – Makkum.

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorzaken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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

Tijdens de jaarvergadering van 3 september
jl, die door 28 van de 79 leden werd bezocht,
werd afscheid genomen van hun voorzitter.
Arend heeft de vereniging op zijn eigen wijze
geleid.
Elke maandag tijdens de kompetitie avonden
was hij steevast om kwart voor zeven aanwezig om de wedsstrijdleider de heer Albert van
der Woude te ondersteunen.
Arend zorgde er ook altijd voor, als iemand
niet kon, dat hij dan een vervangend lid belde; en zo konden de anderen leden de gehele
avond bridgen, zonder een stilzit tafel.
Bridge Club Makkum is een gezellige vereniging, er wordt zo nu en dan ook wel een
woordje gewisseld, wat niet gebruikelijk is tijdens een bridge partij. Op de maandag avond
en donderdag middag wordt er gebridget.
Tijdens de gezellige Sint Nicolaas en Kerst drive is er voor elke speler een prijsje.
Dé Kroegentocht drive, begin februari, brengt
mensen uit geheel Nederland naar Makkum.
Tijdens de zomer periode worden er zomerdrives georganiseerd door Meta en Jellie.
Aan deze drives doen ook veel bridgers mee
uit Bolsward, Harlingen en Franeker. Ook de
‘vakantie-bridge-boot’ uit Enkhuizen is op
één van deze avonden te gast bij Bridge Club
Makkum.
Er is ook aandacht voor scholing; afgelopen
seizoen is er een starters cursus en 2 clinics
georganiseerd. Deze winter periode zullen
o.l.v. Albert van der Woude meerdere clinics
worden gehouden op de donderdagavond.
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Bedrijfsschool De Vries Scheepsbouw
levert de beste praktijkopleider

Spoardyk 56
8711 CK Workum

0515 541466

info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht
voor alle soorten drukwerk
Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,
noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service
staan bij ons hoog in het vaandel.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl
Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

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

Fennigje van Leeuwen van De Vries Scheepsbouw Makkum is door samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
uitgeroepen tot de beste praktijkopleider voor
mbo- studenten in de sector techniek en gebouwde omgeving. Fennigje is binnen de bedrijfsschool van de Feadship-werf werkzaam
als praktijkopleider timmeren. “Ik vind het mooi
om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling
van leerlingen. Dit doe ik vanuit mijn vakkennis
en door duidelijk en eerlijk richting hen te zijn.
Daarnaast laat ik graag aan jongeren zien wat
de jachtbouw te bieden heeft en werk ik mee
aan activiteiten zoals Girlsday. Ik vind het een
eer dat ik verkozen ben tot beste praktijkopleider van de sector”. Het juryrapport roemt Fennigje als promotor en rolmodel en om haar bijdrage aan Girlsday. Op 19 november strijden
de acht sectorwinnaars om de landelijke prijs

en wordt ook het beste leerbedrijf verkozen.
De Vries Scheepsbouw Makkum, dat in 2015
reeds is verkozen tot beste leerbedrijf van het
jaar, beschikt over zes collega’s die zorgen
voor de begeleiding van stagiairs en BBL leerlingen. Binnen het bedrijf worden via de eigen
bedrijfsschool momenteel 27 jongeren en volwassenen, dames en heren, in een leerwerktraject opgeleid tot de functie van meubelmaker, jachtschilder of constructiewerker.
Met de verkiezing van de beste praktijkopleider en het beste leerbedrijf van Nederland vragen het ministerie van OCW en SBB aandacht
voor de 230.000 erkende leerbedrijven en
300.000 praktijkopleiders voor mbo-studenten. Met stageplekken en leerbanen nemen zij
gemiddeld de helft van de opleidingstijd van
de 500.000 mbo-studenten voor hun rekening.
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Nachtkaatspartij editie 2018 geteisterd
door hevige regen- en onweersbuien
Het Nachtkaatsen bij de KV Makkum, afgelopen vrijdag 2 sept. werd verkaatst onder
uiterst grillige weersomstandigheden.
De
partijen in de eerste omloop waren nog maar
net begonnen of hevige slagregens kletterden
neer op de moedige nachtkaatsers. In notime was iedereen doorweekt, maar gekaatst
werd er ! Urenlang. Dankzij de huisgemaakte
erwtensoep van Greetje en de ambachtelijk
bereidde (gesponsorde !) gehaktballen van
Slagerij Bruinsma, konden de outdoor-atleten
hun kaatsstrijd vervolgen. Zij die eraf waren,
stonden lange tijd onder de hete douches om
weer warm te worden. De kleedboxen waren
deze avond een heerlijk warm toevluchtsoord.
Zo was het ook aangenaam vertoeven in de
kantine, onder de lekvrije luifel en in de materialenloods. Hiervandaan werden de kaatsers
door de toeschouwers gevolgd. De banken
om het veld bleven leeg…
Al met al was het toch een zeer geslaagde
avond met vele kranswinnaars.
Uitslag Welpen:
1e prijs: Lieke Tuinier en Sofie Koops
2e prijs: Alex de Boer en Tirza Smink
Uitslag Pupillen/Schooljeugd:
1e prijs: Larissa Smink en Nienke Tjeerdema
2e prijs: Lieke v. Loon en Tymen v.d. Eems
Uitslag Dames: Finale 5/0 – 6/0
1e prijs: Boukje Bosma, Loes Attema (Koningin) en Boukje v.d. Werf
2e prijs: Rina Nota, Rixt v.d. Bles en Alexandra
Harteveld
1e prijs verl.r.: Indy Tuinier, Anna Bosma en
Christina v.d. Weerdt
Uitslag Heren: Finale 5/3 – 6/6
1e prijs: Jelle Attema (Koning) en Simon J. de
Witte
2e prijs: Michiel Scheepvaart en Ype v.d. Logt
1e prijs verl.r.: Jouke Vlasbloem en Siebren
Hoekstra
Dank aan onze wedstrijdsponsoren van vandaag Slagerij Attema en Bouwadvies en Ontwerp Mark de Witte.
Ook dank aan onze kransensponsor Aluwave
Aluminiumbouw (Gerrie Krikke en Lando Lemstra).

Witgoed

Verkoop en reparatie
van uw witgoed

Don de Jong
De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137
dondejong2@hotmail.com
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The Real Trip: groot(s) windsurfevenement in Makkum

door Sjoukje Steinhovden
Onder ideale omstandigheden ging op zaterdag 15 september de jaarlijkse "Real Trip"
van start; momenteel het grootste windsurfevenement in Nederland. De zon scheen
en de windsterkte was 12 tot 16 knopen, uit
westnoordwestelijke richting. Perfect voor de
230 deelnemers, waaronder ruim 60 onder de
18 en ook een aantal internationale enthousiastelingen.
De organisatie van het evenement, dat in 1995
voor het eerst plaatsvond in Makkum en dat
toen nog commercieel was, is sinds 2014 in
handen van een groep van bijna 50 vrijwilligers. Zij kennen elkaar via de camping bij het
strand en hebben zich verenigd in de stichting
Beach to Beach. Volgens voorzitter Jan Hendrik de Bruin is Makkum de perfecte plek voor
een evenement als dit; hij noemt Makkum "dé
surfspot" van Nederland.
Om 11.00 uur hield hij een kort openingswoord, waarna weerman Marcel Ruitenberg
bevestigde dat het "prima weer was om te
gaan varen" en dat het er ook voor de zondag
goed uitzag. Voor de lange-afstandszeilers,
die vier kilometer richting Workum zouden varen en dan rond de boei terug, had de windrichting niet beter kunnen zijn, zei hij. Daarna
was het woord aan wedstrijdleider Jan Duiker,
die de regels en veiligheidsinstructies langsliep.
Er werd gestreden in verschillende klassen:
er waren verschillende leeftijdscategorieën en

ook was er een apart klassement voor mannen
en vrouwen. Voor kinderen tot en met 14 jaar
was er een eigen race, de kids' race, die ook
weer onderverdeeld was in twee leeftijdsgroepen, zodat de kansen eerlijk verdeeld waren.
Vanwege de wispelturige wind, die continue
een beetje draaide, moest de start iets worden
uitgesteld, maar even na 12.30 uur klonk het
startschot voor de eerste race van de kids en
een uurtje later mochten ook de volwassenen
los. Het was een prachtig en kleurrijk schouwspel, al die gekleurde zeilen op het IJsselmeer.

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Ook op zondag waren de weersomstandigheden goed; de eerst nog bewolkte lucht trok
open en het werd opnieuw een perfecte dag
om te varen.
Na in totaal 16 races voor de kids en vier voor
de volwassenen kon het algemeen klassement zondagmiddag worden opgemaakt. Om
17.00 uur was de prijsuitreiking en werden de
nummers één, twee en drie uit elke klasse met
een bokaal en een extra prijs in het zonnetje
gezet. Een feestelijk einde van een feestelijk
weekend.

Wist u dat u bij ons ook kunt vergaderen,
een feest geven, of andere evenementen
kunt houden?
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Ook kunnen wij catering voor u verzorgen.
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Triatlon Witmarsum wederom
een daverend succes
Afgelopen zondag stond Triatlon Witmarsum
voor de 6e keer op de kalender. Na de lustrumeditie van 2017 werd er in de logistiek hier
en daar wat aangepast om ook deze editie
weer tot een succes te maken.
De 4e editie van de Kidsrun ging om half één
van start. De 34 deelnemers liepen daarbij
tweemaal dwars door verzorgingshuis ‘Aylva
State’, waar de bewoners hun lunchpauze
voor deze gelegenheid hadden verplaatst. Een
lekkere temperatuur onder de stralende zon
maakten van het ijsje nadien een ware traktatie voor de atleetjes!
Jorn van Heerwaarden was de snelste bij de
categorie 6 t/m 8 jaar in een tijd van 5:01 minuten. De kinderen van 9 t/m 12 jaar liepen
hetzelfde rondje; Redmer Ypey was de snelste
in 4:25 minuten.
Een sterk deelnemersveld begon om twee uur
aan de triatlon. Het grootste deel van de deelnemers in de vaart maar net als vorig jaar was
er ook de mogelijkheid om in het zwembad te
starten. Daarom starten er om twee uur tegelijkertijd een groep zwemmers in ‘Waterpark
Mounewetter’ én in de Witmarsumervaart. De
eerste groep in de vaart bestond uit de Súdwest Fryslân-competitiezwemmers, die hun
tweede van drie wedstrijden aflegden. Onder
hen de winnaars van vorig jaar: Thomas Wobma en Yvonna Tinga uit Bolsward.
Meteen na de wedstrijdtriatleten was het de
beurt aan de teams en recreanten om ook hun
500 meter zwemmend af te leggen.
Gelukkig was het een stuk warmer dan vorig jaar en met de stroming mee ging het
zwemonderdeel sneller dan anders. Opnieuw
speelde de wind een flinke rol in de omstandigheden op het fietsparcours, maar het loop-

parcours was voor de meesten prima te doen.
Bij de finish bleek dat het parcoursrecord bij
de dames én heren verder aangescherpt was!
Rutger Duursma uit Groningen zette de klok
stil op een waanzinnige tijd van 55 minuten en
21 seconden, hij verpletterde daarmee het vorige record uit 2016 met maarliefst 4 minuten!
Bij de dames scherpte Yvonna Tinga uit Bolsward haar eigen parcoursrecord aan tot 1 uur,
4 minuten en 27 seconden, een verbetering
van ruim een minuut!
De competitiedeelnemers maken zich na vandaag op voor de laatste wedstrijd, aanstaande
zaterdag in Wommels.
Bij de teams was het team van Fysio Witmarsum de snelste in vrijwel exact dezelfde tijd als
vorig jaar: 1 uur, 11 minuten en 46 seconden.
In totaal haalden 180 deelnemers de finish!
Na afloop werd er nog gezellig nagezeten op
het Kaatsplein, waar de belevenissen van de
dag werden gedeeld.
Ook voor deze editie dankt de organisatie alle
vrijwilligers, sponsoren en deelnemers voor
hun geweldige bijdrage en sportieve inzet! Triatlon Witmarsum 2018 was zeer geslaagd!

VANAF 1 OKTOBER

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 22 september
15:00 Makkum 1-SWZ Boso Sneek 1
12:30 Makkum 2-Knickerbockers The 4
14:30 Franeker SC 2-Makkum 3
14:30 QVC 4-Makkum 4
12:30 Workum JO19-1-Makkum JO19-1
08:30 Zeerobben JO15-2-Makkum JO15-1
10:30 Makkum JO13-1-ST IJVC JO13-1
12:30 Makkum JO12-1-Oosterlittens JO12-1
11:00 Makkum JO11-1-Workum JO11-2
09:00 Makkum JO11-2-Nicator JO11-1
10:00 Hielpen JO11-2-Makkum JO11-3
10:00 AVV JO9-1G-Makkum JO9-1
08:45 Annaparochie JO9-2-Makkum JO9-2
10:00 Makkum JO8-1-SC Bolsward JO8-3
12:30 Tzum VR2-Makkum VR1
Kantine
08.15-12.00 Gjalt Roorda/Rein vd Velde
12.00-15.00 Anette Meina/Hanny Brandsma
15.00-19-00 Wiepie AdemaSiepie Attema/
		
Ronnie Bruinsma
Zaterdag 29 september
14:30 QVC 1-Makkum 1
12:30 S.C. Stiens 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-S.C. Stiens 3
12:30 Makkum 4-QVC 3
10:00 Makkum JO19-1-Oldeholtpade JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Walde De JO17-1
12:15 Makkum JO15-1-SDS JO15-1
13:00 AVV JO13-1-Makkum JO13-1
11:15 MKV’29 JO12-2-Makkum JO12-1
9:00 ST IJVC JO11-1-Makkum JO11-1
9:00 SJO HJSCJO11-1-Makkum JO11-2
8:30 Makkum JO11-3-ONS Sneek JO11-2
10:00 Makkum JO9-2-Frisia JO9-5
10:15 Walde De JO8-1-Makkum JO8-1
14.30 Makkum vr1-Arum vr1
Kantine
08.15-12.00 Annelies Bootsma
		
Yme de Jong
12.00-15.00 Anneke Jansen/Hotske Postma
15.00-19.00 Johannes Lutgendorff/
		
Leo Nauta/Sjef vd Draai

Het nieuwe seizoen is weer
van start gegaan.
MFC Maggenheim wenst de gebruikers
sportieve, muzikale en gezellige
uitdagingen toe tijdens de sport, theater,
muziek, trainingen en vergadermomenten.
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Open huis bij Wonen bij
September in Witmarsum
Op zaterdag 22 september 2018 organiseert
September Witmarsum in het kader van Wereld Alzheimer Dag en Burendag een open
dag. Dit is het moment om binnen te kunnen
kijken en kennis te maken met een vernieuwende vorm van wonen voor ouderen met
geheugenproblemen. De koffie staat zaterdag
22 september om 14.00 tot 16.00 uur vanzelfsprekend klaar aan de Arumerweg 53 en medewerkers leiden u graag rond.
September laat graag zien hoe zorg voor ouderen met geheugenproblemen anders kan.
De organisatie biedt sinds enkele jaren fijne,
gezellige woonomgevingen aan ouderen met
geheugenproblemen op bijzondere plekken.
Het woonhuis is gelegen aan de Arumerweg
53 in Witmarsum, vlakbij de gezellige dorps-

kern. Een bijzonder en markant gebouw midden in een levendige woonwijk. Het huis heeft
gezellige, ruime gezamenlijke woonkamers en
een open eetkeuken met openslaande deuren
naar de tuin en het terras. Een huiselijke, fijne
en geborgen omgeving.
In de woonhuizen van September staan gezelligheid, warmte en een liefdevolle bejegening
van de bewoners centraal. Een fijne plek om te
wonen met particuliere zorg, beschikbaar voor
veel meer mensen in Nederland dan alleen de
vermogende groep ouderen.

Zowel belangstellenden voor wonen als werken zijn van harte welkom, net als buurtbewoners, huisartsen, casemanagers en andere
zorg- en hulpverleners zoals mantelzorgers.

Staal & Steen viert
vijf jarig jubileum
Zaterdag 6 oktober is er feest in Exmorra.
Staal & Steen viert dan haar vijf jarig jubileum. Dit willen ze niet zomaar voorbij laten
gaan en organiseren een feestelijke Open
Dag.
Op dit moment wordt er hard gewerkt achter de schermen. Alle beelden die nu elders
staan voor exposite worden weer terug gehaald naar de Galerie, zodat Jan Zeeders
en Anna Akke Fopma hun solo expositie
kunnen inrichten. Om 10:00 wordt deze
expositie geopend door Roger Wind.
Jan maakt mooie RVS sokkels en urnen,
waar menig kunstenaar al een beeld op
heeft laten plaatsen afgelopen vijf jaar. Hij
heeft een vast assortiment, maar vind het
altijd een uitdaging om iets nieuws te bedenken. Sinds kort geniet hij er ook van
om te werken in steen. Hij maakt veelal
ronde vormen die gecombineerd worden
met RVS.
Anna Akke Fopma maakt vaak beelden
met symboliek. Nadat zij in het afgelopen
winterseizoen geslaagd is als creatief therapeut, beleeft zij veel plezier om diepgang
in haar beelden te realiseren. Thema’s als
vrijheid, liefde en openheid, komen dan
ook regelmatig terug. Ook vind zij het een
uitdaging om een technisch beeld te maken, lettend op lijnen en vormen. Hiernaast
geeft zij bijna dagelijks beeldhouwcursussen en workshops voor beginners en gevorderden. De groepen zijn niet groter dan
vijf á zes personen zodat er alle tijd is voor
aandacht en kwaliteit.
Tevens exposeren er meer dan 140 kunstenaars (waaronder ook Jan en Anna
Akke) op een blokpaneeltje van 20x18 cm.
Zij doen mee aan het super uit de hand
gelopen blokpaneeltje project “Kunstenaar
laat je kunsten zien op een blokpaneeltje van 20x18 cm”. Dit project is bedacht
door Henk Dillerop, beeldend kunstenaar
en dichter uit Leeuwarden. Het project
was vanaf mei t/m eind september te bezichtigen in meerdere Galeries en komt nu
deels naar Exmorra. Deze expositie wordt
geopend om 14:00 door Henk Dillerop. Hij
draagt een aantal gedichten voor uit zijn
bundel Liefde en ander ongemak.
Tussen de mooie panelen vol blokpaneeltjes gaat Evelina Hingst- Boonen van Evelina’s Art exposeren. Zij maakte prachtige
aquarel kleurpotlood tekeningen over het
thema het Friese Landschap. Het thema
waar ook veel blokpaneeltjes over gaan.
Zij maakt ook zij portretten en huisdieren
in opdracht.
Naast dit vele moois is er een demonstratie
beeldhouwen, er liggen een aantal stenen
klaar, waar je de beeldhouwtechnieken op
uit mag proberen. Kortom één en al activiteit. KOM, KIJK en BELEEF. De expositie is te bezichtigen van 6 oktober t/m 27
december. Zie voor meer informatie over
bovenstaande bericht www.staalensteen
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In memoriam

Annie Wijngaarden

Tot het einde was Annie Wijngaarden actief in haar kledingwinkel aan de Bleekstraat in Makkum. Samen met haar man
Piet behoorde ze tot de eerste leden van de Ondernemers
Vereniging Makkum. Hoewel Piet meer op de voorgrond trad,
was ook Annie een trouwe bezoeker van de vergaderingen en
zeer betrokken bij het levendig houden van de middenstand in
Makkum. Voorstellen die ter tafel kwamen werden door haar
nauwkeurig bestudeerd en overwogen.
In 2001 overleed haar echtgenoot Piet. Tot die tijd regelde Piet
dat alles in de zaak klaar was voor de verkoop en die verkoop
dat was Annie haar ding. Ze kon er echt van genieten als ze iets
had ingekocht dat uitstekend bleek te verkopen. De afgelopen
jaren werden de sociale contacten die ze door de winkel had
steeds belangrijker. Het waren jaren van afnemende gezondheid. De beslissing om naar een aanleunwoning bij Avondrust
te gaan had Annie met veel moeite genomen. De winkel was
alles voor haar en ze was vastbesloten dan ’s middags nog naar
de winkel te gaan. Tot de verhuizing waar ze erg tegenop zag
kwam het niet. Op 16 augustus 2018 is Annie Wijngaarden thuis
overleden.
Na het overlijden van haar geliefde echtgenoot met wie ze altijd
gewoond én gewerkt had veranderde haar leven ingrijpend.
Haar kinderen Jacoba, Peter en Gerard en haar zus hielpen haar
met het voortzetten van de winkel. In het dagelijks leven had ze

veel steun aan haar vrienden Jan en Trijn Appeldorn en Jeannette Poepjes. Ze keken naar haar om, zorgden voor een warme
maaltijd, adviseerden over de inrichting, stonden een uurtje in
de winkel. Het werd een traditie om een keer per jaar met haar
kinderen en kleinkinderen een week op vakantie te gaan.
Jan en Trijn Appeldorn waren dertig jaar bevriend met Annie
Wijngaarden. “Een vriendschap waarbij we altijd bij elkaar
terecht konden op een onvoorwaardelijke manier. Annie was
behulpzaam en geïnteresseerd. Ze kon goed luisteren. Een
gesprek startte meestal met de vraag: Even een bak koffie? En
daarbij hoorde ook een lekker koekje of gebak als het aan Annie
lag.”, vertelt Jan Appeldorn.
Volgens de wens van mevrouw Wijngaarden leidde haar zoon
Gerard de dankdienst voor haar leven. ’s Ochtends werd ze
in het bijzijn van haar naasten begraven, daarna was er gelegenheid tot condoleren in haar winkel aan de Bleekstraat. De
afscheidsdienst vond plaats in de Doopsgezinde Kerk in aanwezigheid van vele leden van de Pinkstergemeente waar Annie
deel van uitmaakte.

Door Judith van Lavieren, met dank aan Jan en Trijn Appeldorn
voor het delen van hun herinneringen.
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Onderhoudsbedrijf

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

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

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

