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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2019 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei
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Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085

Jeans nodig?

Lees verder op pagina 3

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

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

makelaars  en taxateurs

“Vanaf het 1e contact een goed gevoel
bij het makelaarskantoor. Ze kennen de 
markt en zijn enthousiast en gedreven.
De communicatie is top, komen afspra-

ken na. En ze zijn reëel en denken mee.”
(EEN FUNDA BEOORDELING)

Door Judith van Lavieren

Het idee voor een webshop met groene 
producten werd geboren toen de reform-
winkel uit Makkum verdween, vertelt An-
nelies Adema. Ze hoorde regelmatig dat 
mensen bepaalde producten misten en 
samen met dochter Kyra ging ze brain-
stormen. Zou hier vraag naar zijn? Hoe 
zouden we groene producten kunnen ver-
kopen?
Ze kwamen uiteindelijk uit op een web-
winkel die ook een afhaaloptie heeft. In-
middels wordt hier door verschillende 
Makkumers al gebruik van gemaakt. “Zij 
sturen een berichtje en we maken dan een 
afspraak wanneer de bestelling voor hun 
klaarstaat”. De naam voor de shop werd 
We See Green. Een naam die uiteraard 
verwijst naar het groene assortiment, maar 
waarin ook een vette knipoog zit naar de 
meisjesnaam van Annelies. “We gingen 
ons oriënteren op een mogelijk assorti-
ment. Onze uitgangspunten daarbij zijn 
dat we alleen producten willen verkopen 
die dierproefvrijf, palmolievrij en vegan 
zijn. Daarnaast willen we plastic verbruik 
zoveel mogelijk tegengaan”, vertelt Kyra.
Inmiddels is door Annelies en Kyra een 
basisassortiment samengesteld. Ze heb-
ben  onder andere een tandverzorgingslijn 
van Nordics met bamboe tandenborstels 
en tandpasta op een stokje. Ze hebben 

deo in een blik of op een stick en Werfzeep. 
Merken  die ze voeren zijn ondermeer Tink-
tura, Lamazuna en Marcel Green’s. Dat deze 
lijn biologische schoonmaakmiddelen uitge-
rekend de naam van broer Marcel  had mee-
gekregen leverde nog wel enige hilariteit op 
binnen de familie Groen.
“We proberen alle  producten eerst uit voordat 
we ze aan het assortiment toevoegen “, vertelt 
Annelies.  “Het maakt ons alleen maar enthou-
siaster en we kunnen zo natuurlijk ook een 
goed advies geven. Soms voelt het of het elke 
dag Sinterklaas is met alle pakketjes die we 
uit moeten pakken. We worden steeds handi-
ger met het organiseren en hebben inmiddels 
een ruimte in huis hiervoor ingericht. Het moet 
efficiënt uiteraard, maar er komt altijd een per-
soonlijk kaartje bij.”

We See Green

Goed voor jou en het milieu!
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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, week-
ends 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: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
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.

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Team Makkum, bel, mail voor informatie of indien u
thuiszorg nodig heeft 0515-461811 of 0515-461100,
e-mail; teammakkum@thuiszorgzwf.nl

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.uitvaartverenigingmakkum.nl 

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

VERHUISD

GEBOREN

Familieberichten
Vervolg van voorpagina

Om de Makkumers kennis te laten maken met 
de producten van We See Green houden An-
nelies en Kyra op donderdag 14  en vrijdag 15 
november inloopdagen. Iedereen kan tussen 
10 en 5 vrijblijvend binnenwandelen en onder 
het genot van een kopje koffie of thee een kijk-
je nemen. “We zijn erg benieuwd naar sugges-
ties van onze bezoekers, naar hun ideeën wat 
er ook nog in het aanbod van We See Green 
zou passen. En we hebben bijvoorbeeld een 
bijenwasdoek liggen waarin je brood kunt ver-
pakken. We zijn benieuwd: wat vinden mensen 
hiervan. Tot nu toe hebben we al erg veel po-
sitieve reacties gehad en hopen dat we don-
derdag ( morgen al!”) en vrijdag veel mensen 
mogen begroeten”, aldus Annelies en Kyra.

We See Green inloopdagen op donderdag 14 
en vrijdag 15 november van 10 tot 5 op de Jis-
ter 8 in Makkum.

We See Green heeft een website: www.we-
seegreen.nl, ze zijn te vinden op Facebook en 
Instagram. Een bestelling per app kan ook op 
tel nr 06-39240215.

We See Green

Dit keer verzorgt gospelkoor "Sjammasj" de 
dienst in de Hoekstien. Sjammasj is een en-
thousiast gospelkoor uit Leeuwarden en be-
staat momenteel uit 20 zangers en een eigen 
combo. De leiding is in handen van Piet Ma-
rinus en het repertoire bestaat uit Engels- en 
Nederlandstalige gospelliederen.
De naam "Sjammasj" komt van het Hebreeuw-
se woord voor dienaar; tevens is het de voor-
ste arm van de Chanoekia, de acht-armige 
Joodse kandelaar. Met de Sjammasj worden 
de andere kaarsen van de Chanoekia aange-

stoken. 
Het koor wil ook een dienaar zijn om bij ande-
ren het licht te ontsteken.
Het thema van deze dienst is "Lopen op het 
water"; uitgangspunt is Matteus 14: 22-33, het 
bekende verhaal over de storm op het meer. 
Een en ander zal voorzien worden van een ver-
rassende wending.
U komt toch ook op 17 november naar de 
Hoekstien, van Aylvaweg 37 te Witmarsum? 
De dienst begint om 10 uur; vanaf 9.30 uur is 
er koffie met wat lekkers.

Zondag “Eredienst Anders” in Witmarsum

Tankber en bliid binne wy mei de berte 
fan ús famke

Lize Janne
Berne op 19 oktober 2019

Thomas & Jildou Visser-Buwalda
Bleekstraat 2

8754 CL  Makkum

Ik heb 52 jaar lang met veel plezier
gewoond in de Doniastraat. Per 9 oktober 
woon ik in Avondrust (kamer 104). Ik voel 
me hier al helemaal thuis. Graag wil ik u 
nog bedanken voor de bezoekjes,
kaarten en diverse attenties tijdens mijn 
verblijf in Bloemkamp Bolsward en bij
mijn thuiskomst in Avondrust.

Minke Koornstra-de Groot

Van november tot en met januari zijn wij 
van woensdag tot en met zondag geo-
pend voor lunch, borrel en diner. Daar-
naast zijn wij eerste en tweede Kerstdag 
geopend, houd ons op Facebook en In-
stagram @strandbarthuishaven in de ga-
ten voor het menu! Reserveren nu!
 

Met vriendelijke groet, 
Strandbar Thuishaven

Evelyn & Elke Oosterhaven

T: Evelyn: 0625596193 | Elke: 0682007241
W: www.strandbar-thuishaven.nl 
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................. € 7,00
1 kg schouderkarbonade ....................... € 6,50 
1 kg hamlappen ...................................... € 6,75 
1 kg speklappen ..................................... € 6,00 
1 kg shoarmavlees ................................. € 6,00 
1 kg verse worst ..................................... € 5,25 
1 kg fricandeau ....................................... € 7,75 
1 kg schnitzel ......................................... € 8,25 
1 kg varkenshaas ................................. € 11,75 
1 kg krabbetjes ............... € 4,50 / 3 kg € 12,75 
5 stuks droge worst ................................ € 4,75 
1 kg rundvlees ........................................ € 6,75 
1 kg bieflappen ............... € 7,50 / 3 kg € 21,00 
1 kg ossenstaart ..................................... € 5,25 
1 kg biefstuk ........................................... € 8,25 
1 kg kipfilet ............................................. € 7,50 
hamburgers  5 stuks .................... € 4,75 
boomstammetjes  5 stuks .................... € 4,75 
kipschnitzel  5 stuks .................... € 4,75 
zigeunerschnitzel  5 stuks .................... € 4,75 
kip cordonblue  5 stuks .................... € 4,75 
slavink  5 stuks .................... € 4,75 
1 kg gehakt ..................... € 4,75 / 5 kg € 22,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

samen
€ 45,00

Op zondag 17 nov. 2019 om 15.00 uur vindt 
het concert plaats van Projectkoor Skuzum.
O.l.v. dirigent/saxofonist Jan Brens uit Sneek 
heeft het gelegenheidskoor in 9 repetities een 
gevarieerd programma ingestudeerd met 35 
zangliefhebbers uit de regio Idsegahuizum (1 
km van Makkum). Voor de 5e keer zal een en-
thousiaste groep vooral Ierse, Schotse en En-
gelse songs ten gehore brengen. Veelal gaan 
ze over de landstreek en over de zeelieden, 
die handel dreven en nieuw land ontdekten. 
De arrangementen en een enkele Friese en 
Nederlandse tekst zijn van de dirigent.

Pianist is Oeds Wijnsma uit Leeuwarden. Het 
koor zal met eigen solisten in diverse com-
binaties de diverse songs verbeelden in de 
fraaie akoestische ruimte van de Skúster kerk.
Eveneens worden solistische bijdragen van 
Oeds Wijnsma en Jan Brens op saxofoon ge-

speeld. 
De kerk van het dorp Idsegahuizum (“Sku-
zum” voor de regio) werd een paar jaar gele-
den gerestaureerd. Voorzitter Jappie Feenstra 
en secretaresse Linda Miedema van Dorps-
belang hebben zich hiervoor ingezet. De kerk 
wordt jaarlijks nog eenmaal gebruikt voor een 
kerkdienst. Geregeld vinden er concerten en/

Concert Projectkoor SKUZUM
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Kerkdiensten
PKN

17 november 9.30 uur K.C. Het Anker
Heilig Avondmaal

Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo
24 november 9.30 uur Van Doniakerk

laatste zondag kerkelijk jaar
Ds. A.H.Cluisstra-Boschloo

19.00 K.C. Het Anker, Plusdienst
RK Kerk
Makkum

Zondag 17-11
uitgenodigd bij andere locaties

Zondag 24-11, 09.30 uur
Doopsgezinde kerk Pastoor A. Bultsma

Witmarsum
Zondag 17-11, 09.30 uur

Pastoor A. Bultsma
Zondag 24-11, 09.30 uur

Parochievoorganger
Minniste Mienskip Makkum e.o
Zondag 24 november, 19.00 uur

Herdenking overledenen

Waar de Makkumers van NetTeLet al een ge-
vestigde naam zijn in de theatersportwereld, 
kunnen ze binnen afzienbare tijd wel eens 
voorbij gestreefd worden door de Impro-tie-
ners van Sketch!!. Deze voortgezet onderwijs 
tieners doen nu al een jaar aan improvisatieto-
neel. Ze laten iedere training zien dat ze crea-
tief, grappig en technisch sterk toneel kunnen 
neerzetten. Het zijn allemaal tieners uit (de 
omgeving van) Makkum, die laten zien dat ie-
dereen kan leren improviseren.  Nu wordt het 
tijd dat dit gedeeld wordt met de (Makkumer) 
buitenwereld.

Vandaar dat Sketch!! en NetTeLet op 23 no-

vember een theatersportwedstrijd met elkaar 
aangaan. Het hoofddoel van een wedstrijd is 
het publiek vermaken. Iedere scène is ver-
schillend en verrassend. Ook de spelers we-
ten nog niet hoe de games er deze avond uit 
komen te zien.

Omdat het team Sketch!! hun eerste wed-
strijd is en NetTeLet het Makkumer publiek 
graag vermaken, is de entree gratis. Wel is er 
een giften-bus, om de onkosten te dekken. 
De wedstrijd begint om 19.00 uur in het MFC 
Maggenheim. De zaal gaat open om 18.45 uur. 
Wees welkom en laat je vermaken door deze 
twee leuke teams!

Improvisatie talent & routine gaan
rechtstreeks theaterduel aan

Toekomst van de Belboei

Met ruim 40.000 vrijwilligers is de Zonnebloem 
een van de grootste vrijwilligersorganisaties 
van Nederland. Een krachtige integere orga-
nisatie die gekenmerkt wordt door een grote 
mate van saamhorigheid, optimisme en oog 
voor elkaar. Werkelijke aandacht voor en con-
tact met elkaar zijn het handelsmerk van de 
Zonnebloemvrijwilligers met bijzondere ont-
moetingen als resultaat. Tijdens huisbezoek, 
dagactiviteiten en aangepaste vakanties laten 
de Zonnebloemvrijwilligers zien wat ‘omzien 
naar elkaar‘ werkelijk betekent.
Voor onze sub-afdeling Makkum vragen wij 
momenteel vrijwilligers. Daarbij is het goed om 
te weten dat een vrijwilligersfunctie niet meer 
dan ca.1 uur in de week van je tijd vergt. 

Wat kun je doen? Je kunt bij iemand op be-
zoek gaan, samen er op uit gaan, meehelpen 
bij verschillende activiteiten, b.v. museum be-
zoek, vaartochtjes feestmiddagen, autotocht-
jes, winkelmiddagen, of tijdens een dagje uit. 
Je inzet is van grote waarde. Je kunt met iets 
heels kleins, heel veel betekenen voor een 
ander. Natuurlijk krijg je steun van de Zonne-
bloem en van de andere vrijwilligers. Je kunt 

cursussen en workshops gaan volgen. 
Meld je aan en kom kennis maken. Dan bekij-
ken we samen hoe jij je het beste in kunt zet-
ten. Bel of mail met onze secretaris Jan Dijk-
stra tel. 0515- -569568, mail (dijkstr@gmail.
com) of kijk voor meer informatie op www.
zonnebloem.nl

Ook nieuwe gasten met een lichamelijke be-
perking, voor wie eenzaamheid dreigt kunnen 
zich aanmelden bij Jan Dijkstra, waarna wij u 
kunnen vertellen welke  activiteiten er allemaal 
voor u zijn.

De Zonnebloem zoekt in Makkum vrijwilligers

Al bijna 35 jaar ontvangt u de Belboei in de 
bus. Dit is te danken aan het harde werken 
van een aantal inwoners van Makkum. He-
laas heeft 1 van de huidige kartrekkers van 
de Belboei aangegeven per 31 december 
2019 zijn taken voor de Belboei neer te leg-
gen.

Hoe moet het nu verder met de Belboei?
Dat is een vraag die wij ons, als bestuur 
van de Ondernemersvereniging, stellen. Wij 
hebben hierop geen antwoord. Daarom wil-
len bij het dorp bij dit vraagstuk betrekken. 
We zoeken een enthousiaste inwoner van 
Makkum, die deze werkzaamheden op zich 

wil nemen. Het betreft advertentie-acquisi-
tie, email-secretariaat en eind-redactie voor 
de Belboei en je bent hier minimaal 4 uren 
per week mee aan de slag. Als er iemand 
is die deze werkzaamheden over wil nemen, 
kan de Belboei wellicht doorgezet worden. 
We moeten er met z’n allen wel rekening 
mee houden dat er steeds minder kopij en 
adverteerders komen. Indien er geen ver-
vanger van Roelof komt, zal dit betekenen 
dat de Belboei in 2020 in huidige vorm zal 
stoppen.
Enthousiaste inwoners kunnen zich vóór 
1 december 2019 melden bij de Onderne-
mersvereniging via ovm@makkum.nl.
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 16 november 
12:30 Makkum 2-vv Nijland 2
14:30 SC Bolsward 5-Makkum 4
15:00 Makkum JO19-1-DWP JO19-1
11:15 Harlingen JO15-1-Makkum JO15-1
10:00 TOP’63 JO13-1-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO13-2-Joure SC JO13-3
10:30 Makkum JO11-1-Emmeloord JO11-1G
10:45 Lemmer JO11-2G-Makkum JO11-2
10:30 Oeverzw. JO10-1-Makkum JO10-1
10:00 SJO HJSCJO9-1-Makkum JO9-1
09:00 ST Stiens/DTD JO9-4-Makkum JO9-2
08:45 Frisia JO8-3-Makkum JO8-1
14:30 Makkum VR1-Twijzel SC VR1
09.00 Makkumjo7-1-Hielpenjo7- 2
19.30 ONS 2-Makkum 1
Kantinedienst
08.15-12.00 Jeffry vd Werf
  Niels de Boer
12.00-15.00 Elma Groen
  Auke de Jong
15.00-19.00 Merel de Vries
  Willemijn Hengst
  Luka Dol

Woensdag 20 november 
18.45 Makkum jo11-1-CVVO jo11-1
Vrijdag 22 november 
18.30 Makkum jo8-1-Irnsum jo8-1
Zaterdag 23 november 
14:30 V.V. Heeg 1-Makkum 1
13:30 NOK 2-Makkum 2
15:00 Leovardia 6-Makkum 4
11:00 Oudehaske JO19-1-Makkum JO19-1
10:45 Makkum JO15-1-Sch’goutum JO15-1
09:00 ONS Sneek JO13-2-Makkum JO13-1
09:00 Makkum JO13-2-SJO HJSC JO13-2
10:15 Oeverzw. JO11-1G-Makkum JO11-2
09:00 Makkum JO10-1-NOK JO10-1G
10:15 Hielpen JO9-1-Makkum JO9-1
10:30 Makkum JO9-2-Franeker SC JO9-2
14:30 Makkum VR1-Broekster Walden VR2
09.00 Bakhuizen jo7-1-Makkum jo7-1
Kantinedienst
0.15-12.00 Corrie vd Veer
  Jose Reitsma Galema
12.00-15.00 Aagje Stellingwerf
  Anja de Vries

Koekactie Hallelujah Makkum   
Woensdag 13 en donderdag 14 november 

vanaf 18.00 uur komen we bij u aan de 
deur met onze heerlijke Fryske dúmkes en 

speculaas latte!

1 zakje voor drie euro en 2 voor 5!

Koekactie Hallelujah Makkum
Op woensdag 13 en donderdag 14 de-
cember trekt de drumband vanaf 18.00 uur 
weer door de straten. Dit keer niet voor een 
streetparade maar om kenbaar te maken 
dat de leden van Hallelujah bij u aan deur 
komen voor de jaarlijkse koekactie. Ter ge-
legenheid van het 125-jarig bestaan van de 
vereniging zijn er dit keer Fryske dúmkes en 
speculaas latte te koop in een speciale jubi-
leumuitvoering. De opbrengst van de actie 
is bestemd voor nieuwe uniformen voor de 
drumband. Een zakje kost 3 euro en twee 
zakjes kosten 5 euro. Alvast bedankt voor 
uw steun aan onze vereniging.

door Jetze Genee

Vorig jaar leek voor velen de laatste editie van 
de traditionele Kerst Zing Mee welke georga-
niseerd werd door de stichting Goed Nieuws. 
De jubileum editie stond onder andere in het 
teken van het afscheid van de drijvende krach-
ten Dirk en Hanny Tamminga. Dit jaar maakt 
de Zing Mee een doorstart op 15 december 
en is het bestuur van de organiserende stich-
ting van nieuwe leden voorzien. De doorstart 
betekent voor de organisatie tevens een herij-
king van de opzet en het bereik van het grote 
zingevenement. Zo zal dit jaar de locatie ge-
wijzigd worden in het Anker, het kerkgebouw 
aan de Buren in Makkum. Daarnaast mikt het 
bestuur ook op meer jeugd. De sporthal als 
locatie valt dit jaar af en daarvoor in plaats is 
gekozen voor het Anker in Makkum. Wat blijft 
is hoogwaardige muziek en liederen onder be-
geleiding van een voorganger. 

Wie zijn dat nieuwe bestuur?
Een enthousiaste groep die allemaal de grond-
slag de Bijbel als Gods woord centraal heeft 
staan. Met Paul Fijnvandraat, Ype Reinsma 
en Frans de Haan (beiden uit Schraard) com-
plementeren Bob Tijmstra en Martijn Pals het 
bestuur. Allemaal een andere taak en prima 
aanvullend aan elkaar. Met de mix uit de regio 
rondom Makkum geeft de stichting ook meer 
binding met de dorpen rondom Makkum. 
Daarnaast is de link met muziek ook snel ge-
maakt bij de meesten van de bestuursleden. In 
gesprek met Frans de Haan (voorzitter) heeft 
het spelen in diverse orkesten veel voordeel. 
‘Je kent veel mensen en komt gemakkelijker 
in contact met bijzondere orkesten, dirigenten 
en solisten. Voor de editie van december zijn 
dat ds. Ulbe Tjallingii als spreker en pianist/or-
ganist en vocaal soliste Vronie de Vreeze (sop-
raan) geworden’. Daarnaast treedt de Greide-
brass op’. Dat De Haan daar zelf ook lid van is 
geeft zijn passie aan voor brassband muziek. 

Muziek en geloof
Thuis in het kantoor van De Haan staat de les-
senaar met stukken in de hoek van de kamer. 
Samen met penningmeester Ype Reinsma 
spreken we over de doelstelling en beleving 
van de Kerst Zing Mee. Dat moet draaien om 
het woord van God en zingen voor Hem. Bei-

de thema’s zijn prima te combineren. In de 
traditie van vele harmonieën, fanfares en bras-
sbands worden nog altijd geestelijke stukken 
gespeeld op concoursen en festivals. De pe-
riode rond kerst leent zich prima voor deze 
combinatie. Dat is te zien aan drukbezochte 
kerstnachtdiensten en bijvoorbeeld kerst-
markten. ‘Reinsma benadrukt dat op de avond 
geen Jingle Bells of Last Christmas gezongen 
zal worden. Het geloof willen wij als stichting 
op de voorgrond zetten.  
De Haan, ook bekend van de PKN-gemeente 
in Makkum wil benadrukken dat de stichting 
Goed Nieuws los staat van de Makkumer kerk-
gemeenschap. ‘Wij organiseren op onze boer-
derij in Schraard regelmatig kampvuur-avon-
den waar we met een brede groep mannen 
over het geloof praten. Daarbij zitten niet kerk-
gangers en kerkgangers. Stromingen uit alle 
hoeken van het geloof of eigen overtuigingen 
vrijblijvende aanwezigheid en een vrijblijvende 
inbreng. Wel gericht op het Christelijk geloof. 
Zo moet de Zing Mee in het Anker ook gaan 
landen. Vrijblijvend en zonder restricties gezel-
lig samenzijn en zingen onder leiding van een 
voorganger. 

Groot publiek
De Zing Mee trekt een groot publiek uit Mak-
kum en ruime omgeving. Die opkomst pro-
beert de stichting uiteraard te behouden. De 
stichting kiest ervoor om met minder financië-
le draagkracht een mooie avond te organise-
ren. ‘Doordat wij kiezen om geen grote koren 
meer te nodigen beseffen we dat het lastig 
wordt om 400 bezoekers te bereiken, maar wij 
vertrouwen op onze frisse aanpak enerzijds en 
het vasthouden aan het concept zoals het al-
tijd was, anderzijds. In het Anker is ruimte voor 
350 aanwezigen, dus indien het druk wordt 
kunnen we dat goed aan.’ Daarnaast kunnen 
de aanwezigen in het Anker gebruik maken 
van de toilet- en garderobe faciliteiten en de 
catering mogelijkheden. 

Thema en doelstelling
De organiserende stichting draagt een ideële 
grondslag en doelstelling. Het bereiken van 
mensen met het evangelie van Jezus Christus 
d.m.v. evangelisatie en het ondersteunen van 
christenen in materiële en geestelijke noden. 
Het middel hiervoor is onder meer het orga-
niseren van samenkomsten. Vorig jaar heeft 
de stichting besloten deze doorstart te maken 
en in ieder geval de Kerst Zing Mee jaarlijks 
te organiseren. Mogelijk volgen er nog meer 
activiteiten, bijvoorbeeld in de zomerperiode. 
Het organiseren van de 31e Zing Mee is de 
eerste test voor het nieuwe bestuur.  Entree is 
gratis en tijdens de avond zal er gecollecteerd 
worden voor de onkosten en de doelen van de 
stichting. Inloop in het Anker is mogelijk vanaf 
19:00 uur. De aanvang is 19:30 uur. Na afloop 
is er gelegenheid om na te praten. Parkeren 
kan nabij op het parkeerterrein voor de Jum-
bo Supermarkt. Zaterdagavond 15 december 
staat al een tijdje in de agenda van het bestuur 
en ook van de leden van de Greidebrass. Zij 
zijn al een aantal weken druk aan het repete-
ren en klaar voor een mooie avond. U bent van 
harte welkom. 

Doorstart Kerst Zing Mee Makkum
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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 oorza-
ken 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.

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 versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal: Al het materiaal (zakelijke advertenties, 
familie-verenigings- advertenties, kopij, ingezonden medede-
lingen, 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, tel: 06-15064763.

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
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

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
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

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 

ALGEMEEN
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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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Agenda
Donderdag 14 november in de Bibliotheek. 
Creatief Café is voor iedereen, jong en oud, 
want mooie dingen maken is nog leuker als 
je het samen doet. Je kunt er terecht om te 
haken, breien, tekenen of maar net waar je 
op dat moment zin in hebt. Neem je eigen 

materialen mee. Elke tweede donderdag van 
de maand vanaf 14.30 uur ben je van harte 

welkom.
 

Vrijdag 15 november in de Bibliotheek. Tineke 
Fahner vertelt verhalen in het kader van de 

provinciale verhalenavond. Om 19.00, 19.45, 
20.30 en 21.00 uur verhalen over versteende 
strandvondsten; van zeewieromdraaiers tot 

gelukszoekers.

Zaterdag 16 november bingo in het Anker. 
Aanvang 20.00 Buurtvereniging Trye ein yen

Leden en niet leden

Zondag 17 november as is er om 15.30 uur in 
de Kerk van Gaast een optreden van Koar-
bizznizz. Entree: € 12,50 inclusief consump-
tiemunt. Wilt u zeker zijn van een plek, stuur 
dan een e-mail naar: reserverenpcgaastfer-
woude@gmail.com U kunt op 17 november 

a.s. aan de deur betalen.

Donderdag 21 november in de Bibliotheek. 
Muziekbeestje - Spelen met boek en muziek. 
Het huis van Sinterklaas. Leeftijd 3 - 7 jaar. 
entree leden € 2,-- niet leden € 4,--. Graag 

vooraf aanmelden. Om 15.00 uur. 

Ik wil graag alle inwoners en verenigingen 
vragen om KROONDOPPEN te sparen. De 

opbrengst wordt gedoneerd aan de Alzheimer 
Stichting voor nog meer onderzoek naar goe-
de medicatie. Langsbrengen op de Aakweg 6 
of bellen 06-13380888, dan wil ik ze zelf wel 

ophalen. Geale en Jantje Pieters

Ideetje voor 5 december? Speel set van Little 
People w.o. brandweerwagen, reuzenrad, 

enz. voor 15 Euro. Tel. 06-47157579

Gevraagd gratis dames en heren fietsen kin-
derfietsen en onderdelen van fietsen ook erg 

welkom. Tel. 06-29240211

Actie kerkenwerk. Heeft u nog bruikbare 
spullen voor de rommelmarkt, bel dan met 
0517-532420 en het wordt de 1e zaterdag 

van de maand bij u opgehaald.

door Sjoukje Steinhovden

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Dirk Jacob 
Hamoen de Nederlandse Vioolbouwschool in 
Makkum oprichtte. Uiteraard gaat dit gevierd 
worden, en wel in de vorm van een jubileum-
concert op zondag 24 november in de Van Do-
niakerk. Tijdens dit concert zal een professio-
nele strijkersgroep spelen op instrumenten die 
door leerlingen van de school zijn gemaakt. 
De leerlingen zelf geven ook acte de présence 
en wel vóór het concert, dan is er namelijk een 
expositie waar zij hun werk laten zien. En dat 
is volgens Hamoen niet mis: “Ze maken ge-
woon heel goed klinkende instrumenten”. 

Zeer geëngageerd vertelt hij  dat er op de 
school geprobeerd wordt de methodes te 
volgen die ook in het oude Italië werden ge-
bruikt. Dit betekent dat er geen machines en 
schuurpapier aan te pas komen. Hierdoor is 
de dikte van het instrument vaak niet gelijk-
matig verdeeld, maar dit is bewust, omdat zo 
de klank beïnvloed kan worden. Nadat een 
viool gebouwd is wordt hij ook niet meteen 
gelakt, maar eerst wordt er op de “witte” viool 
gespeeld om de klank te testen. Als die niet 

meteen aan de wensen voldoet kan er letterlijk 
nog bijgeschaafd worden. Voor het bovenblad 
wordt traditiegetrouw sparrenhout gebruikt en 
voor de rest van het instrument esdoornhout, 
vanwege de mooie structuur en de dichtheid.
Hamoen heeft altijd in de muziekwereld ge-
zeten en is ook altijd een knutselaar geweest. 
Tegenwoordig bouwt hij zelf niet meer, simpel-
weg omdat het hem aan tijd ontbreekt. Aan 
werving hoeft hij niet te doen: de leerlingen 
komen “vanzelf”. Gelukkig heeft hij sinds een 
paar jaar een assistent: Rob Stemerding geeft 
ook les en is bovendien specialist in strijkstok-
ken. Met z’n tweeën kunnen ze een groep van 
maximaal 12 personen lesgeven; ze vinden 
het belangrijk iedereen persoonlijke aandacht 
te kunnen geven. “Het stimuleert de leerlin-
gen enorm als dingen goed gaan”, zegt hij. De 
leerlingen bouwen overigens niet alleen, op 
verzoek kunnen ze ook instrumenten repare-
ren.
Mocht u dus nog een instrument hebben lig-
gen dat al een tijd niet meer gebruikt is, dan 
is er op 24 november wellicht een afspraak 
te maken om het een nieuw leven te geven. 
Kaarten voor het evenement zijn verkrijgbaar 
bij SpeElsgoed en kosten € 20,00.

Vioolbouwschool viert 15-jarig bestaan

Plusdienst “Oordeel niet”
De volgende plusdienst staat gepland voor

zondag 1 december 2019 om 19.00 uur in k.c. het Anker te Makkum

Hallo allemaal!
Hierbij willen we jou/u uitnodigen voor de plusdienst van 1 december a.s. 

Trientsje Aukema zal komen spreken en de titel is "Oordeel niet".
Trientsje zal een link leggen naar het werk bij het Leger des Heils.

Zingen en muziek wordt verzorgd door Yme de Boer.
Plusdiensten zijn laagdrempelige kerkdiensten. Een ieder is welkom!
Je leeftijd is onbelangrijk en na afloop staat de koffie of thee klaar!

Wij zien je graag op zondag 1 december a.s. om 19.00 uur in k.c. het Anker.
Wij hebben er zin in! Jij ook?

Hartelijke groet van de plusdienstcommissie.



MA 9.00 - 18.00  |  WO 9.00 - 18.00  |  DO 9.00 - 18.00
VR 9.00 - 21.00  |  ZA 9.00 - 13.30

Vanaf februari zijn onze 
openingstijden gewijzigd

 Maandag 9.00 - 18.00
 Dinsdag  Kapsalon gesloten 

 (de schoonheidssalon en pedicure 
zijn op afspraak geopend)

 Woensdag 9.00 - 18.00
 Donderdag 9.00 - 18.00
 Vijdag 9.00 - 21.00
 Zaterdag 9.00 - 13.30

Of ga naar de
website en klik 

op afspraak
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Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen

Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud

Plein 1
8754 ER Makkum

Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

22 november wijn-spijsavond met
Freerk de Boer (vinoloog en wijnimporteur)

4-gangen diner, amuses, 6 wijnen,
aperitief en dessertwijn € 57,50

Ontvangst tussen 18:30 en 19:00 uur.

Geef je snel op, nog enkele plekken!
Opgeven via info@itposthus.nlReserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl


