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Provinciaal fiat voor molens Hiddum-Houw door Jetze Genee

Alweer nieuws over windmolens nabij 
Makkum. Naast alle media-aandacht voor 
de Makkumer Lagnune en de compensatie-
plannen voor het windpark in het IJsselmeer 
speelt er, al jaren, planvorming op en nabij 
de Kop Afsluitdijk. De Provinciale Staten 
(PS) hebben voorgestemd op het besluit 
van 17 december 2015 waarin definitief 
ruimte voor een windmolenpark bij de Kop 
van de Afsluitdijk ingepland wordt. Dit bete-
kent dat bij Hiddum-Houw 36 MegaWatt 
(MW) extra aan windenergie opgewekt kan 
worden. Deze 36 MW is onderdeel van de 
530,5 MW die PS voor heel Fryslân gereali-
seerd willen zien in 2020. In het coalitieak-
koord, vastgesteld na de verkiezingen van 
2015, is deze wens bevestigd. De plannen 
in het IJsselmeer moeten nog door het Rijk 
definitief worden goedgekeurd. Als er goed-
keuring komt, is daar ruimte voor een wind-
park van 316 MW. Dan resteert er netto nog 
36 MW bij de Kop van de Afsluitdijk om de 
provinciale taakstelling te halen. De rest 
van het vermogen wordt opgewekt door 
bestaande molens.

Reacties gedeputeerde Kielstra 
en wethouder Akkerman
In het Friesch Dagblad reageert gedepu-
teerde Kielstra op het besluit. Formeel is er 
nog geen partij die de molens wil exploiteren, 
al geeft gedeputeerde Klaas Kielstra toe 
dat de kans groot is dat Nuon dat wil doen. 
Nu al heeft Nuon daar molens, maar die 
zijn volgens Kielstra aan het einde van hun 
technische levensduur. "Vorig jaar heb ik 
gesproken met Nuon, en zij informeerden 
of we door wilden gaan met die molens en 
dat heb ik toen aangegeven te willen." Op 
dit moment telt windpark Hiddum-Houw 14 
molens van Nuon en een particuliere eige-
naar. Als het aan Kielstra ligt, worden deze 
molens gesaneerd en vervangen door het 
nieuwe park. "Dat maakt het mogelijk de 
molens in zo’n ideaal mogelijke opstelling 
te plaatsen. Voor de particulier is er ook de 
mogelijkheid om in het plan deel te nemen." 
Hierbij wordt waarschijnlijk gedacht aan 

twee lijnopstellingen zowel aan de Makkum-
zijde, als aan de Zurichzijde van de A7. 
In diezelfde krant reageert Wethouder Gea 
Akkerman van de gemeente Súdwest-Fryslân. 
Zij bevestigt dat dit besluit met het college van 
B&W is gedeeld. "Het is ons meegedeeld. 
Aanvankelijk hadden wij geen bezwaar tegen 
de molens. Dat was echter in het scenario dat 
er geen park in het IJsselmeer zou komen, 
maar een lijnopstelling langs de dijk. Nu er 
gekozen is voor een park in het IJsselmeer is 
er een andere situatie.’ In maart praat de 
gemeenteraad over de provinciale plannen. 
,Als schot voor de boeg wil ik wel opmerken 
dat wij liever hebben dat de molens dan alle-
maal maar in het IJsselmeer komen, zodat het 
landschap zo onaangetast mogelijk blijft."

Provincie verantwoordelijk 
Provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor 
dit soort grote  windmolenparken. Door dit 
definitieve besluit geeft Gedeputeerde Staten 
mogelijke initiatiefnemers een start om de 
planvoorbereiding voor eventuele initiatieven 
te beginnen. Initiatiefnemers moeten eerst 
nog wel een formeel verzoek indienen. Dit 
gaat om de initiatieven van bestaande wind-
parkeigaren en nieuwe initiatieven. Als alles 
goedgekeurd en vergund wordt kan in 2019 
worden gestart en wordt in 2020 het nieuwe 
park in gebruik genomen. Dat is echter nog 
een eind de toekomst in. En de historie laat 
zien dat niets zo wisselvallig is als besluitvor-
ming over windenergie. Afwachten dus voor 
initiatiefnemers en tegenstanders.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei kunnen we "door" 
in 2016. Ook volgend jaar verschijnen we 
tweewekelijks. Het kan dus nog steeds 
gebeuren dat artikelen, wegens ruimte-
gebrek, niet geplaatst kunnen worden. 
Wilt u zeker weten dat uw advertorial of 
artikel geplaatst wordt, dan kan dat door 
het betalen van een plaatsingsvergoeding. 

Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Makkumer Belboei

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

Wij kunnen iedere 
dag (bijna) alle maten 
en merken banden leveren, 
dit geldt natuurlijk ook voor winterbanden
Alles leveren wij tegen scherpe prijzen.

Wij
dagdag
en
di
A

BIJ AANKOOP VAN ZOMER EN WINTER BANDEN IS DE OPSLAG GRATIS

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Lieuwkemastraat 24

Vraagprijs 
€ 124.000,- k.k.
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Familieberichten
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 
en 13.30-17.00 uur 
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, 
’s nachts, weekends of feestdagen een dokter 
nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer 
van de Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

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

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
30 en 31 januari:
Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
6 en 7 februari:
Tandartspraktijk Witte Heren, tel. 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

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

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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden:
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Afscheid........

Onverwachts moet onze vriendin Tineke 
afscheid nemen van haar lieve heit

Sybolt Attema
Wij wensen Tineke,Thom en hun kinderen 
en de naaste familie heel veel sterkte toe.

Harmina en Tom
Ineke en Wilko
Marga en Leo
en kinderen

Heer wees Gij bij hen die mij zo lief zijn 
en die nog verder moeten.
Wilt u hun gids zijn en hen blijven vasthouden.

Ontroerend en hartverwarmend was het dat zo velen 
ons hebben gesteund bij het afscheid van mijn 
lieve vrouw, onze mem, schoonmoeder en beppe 

Beeuwkje Anema-Talsma
Het gemis blijft groot, maar wij voelen ons 
getroost door uw aanwezigheid bij de dankdienst 
voor haar leven, alsmede door uw kaarten, brieven, 
bloemen en warme woorden.
Het was een afscheid op een manier zoals zij dat 
zelf heel mooi zou hebben gevonden.
Het doet ons goed te weten dat zij niet alleen 
voor ons, maar ook voor u veel heeft betekend.
Wij willen u hartelijk bedanken voor uw steun 
en medeleven.

Fokke Anema
Antje en Jan
Sijbrigje
   Anna Roelie en Roderik
Tjitske en John
   Myra en Siebe, Jelmer en Caroline, Martijn

Makkum, januari 2016

Makkum, 30 Dec. 2015

Samar ynienen bist der net mear.

Aondien binne wij troch it unverwachts 
ferstjerren fan,

Siebolt Attema
Bestjoerslid fan de Sankop commisje

Wij winskje de bern een protte sterkte ta.
Wij sille him misse.

"de Sankop commissie."
Mvr. T. v. Kalsbeek
Mvr. J. Bouwhuis
Hr. J. Adema

Voorgoed uit ons midden, 
maar voor altijd in ons hart.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken, 
die op wat voor manier dan ook, medeleven 
hebben betoond na het overlijden van mijn 
lieve man en onze zorgzame heit

Tienus Leijenaar
Het heeft ons goed gedaan.

Janneke, Martijn en Remco

In verband met technische problemen 

kan het voorkomen dat familieberichten 

later dan normaal geplaats zijn. 

Hiervoor onze excuses.

Per 1 januari 2016 is Casper van Veen uit 
Harlingen benoemd als 2e bode bij begrafenis-
vereniging Makkum e.o.

Casper is sinds december 2015 gediplomeerd 
uitvaartverzorger. Bij afwezigheid, het niet 

beschikbaar zijn van Bonnie Kooistra, of naar 
wens kan er indien nodig een beroep op hem 
worden gedaan,door leden en niet-leden.
Bij de info van de begrafenisvereniging in de 
Makkumer Belboei, wordt zijn tel. nr. aan de 
nummers die al vermeld staan toegevoegd.

Een traditie: die Snertpreek op een zaterdag-
middag in de Vermaning te Makkum. Een 
viering die helemaal anders is dan anders. En 
die Snertpreek wordt besloten door samen 
snert te eten. Dit jaar is de naam van de vie-
ring ‘wiele wiele stap’. Met als uitgangspunt: 
de belevenissen van een piano. Het geheel 
zal onder leiding staan van Oudste br. Lieuwe 
Durksz, die in passende groene (Snert-)pij 
samen met de aanwezigen een muzikale reis 
maakt. We zingen, er klinken teksten over 
muziek en samen eten, en… we gaan genieten 

van prachtige muziek van het jeugdkorps ‘De 
Notenkrakers’. 

Kortom, het belooft weer een prachtige 
Snertpreek te worden. U bent van harte wel-
kom! Doopgezinde Kerk Makkum Hoek 
Bleekstraat/Tuinstraat. Zaterdag 6 februari 
2016 om 17.00 uur.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
Oudste Lieuwe Durksz, 06-10165904, of via 
de mail:  ldurksz@mail.com.

Nieuws van begrafenisvereniging Makkum e.o

Snertpreek 2016 in de Vermaning te Makkum
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Agenda
Donderdag 28 januari
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: aanvang: 10.00 uur in het restaurant 

Makkum - Avondrust, bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 29 januari
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Zaterdag 30 januari
Makkum - Avondrust, HARA demonstratie, 
aanvang: 14.30 uur in het restaurant

Maandag 1 februari
Makkum - Avondrust, Katholieke dienst, 
aanvang: 10.30 uur in de huiskamer op 2e etage

Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 2 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Donderdag 4 februari
Makkum - Avondrust, Nifelclub, 
aanvang: 10.00 uur in het restaurant 

Makkum - Avondrust, Meer Bewegen Voor 
Ouderen, aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Kegelen, 
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 5 februari
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, sjoelen, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Zondag 7 februari
Makkum - Avondrust, Zing Mee
Aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Maandag 8 februari
Makkum - Avondrust, schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in Dyksicht 

Makkum - Avondrust, zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 9 februari
Makkum - Avondrust, shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, Klaverjassen en spel-
middag, aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Zaterdag 30 januari
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 31 januari
Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. G.H. Visser

Makkum - K.C. Het Anker, 19.00 uur
Voorganger: Dhr. C. van Rijn
m.m.v. Groep Forte

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Workum - R.K. Parochie, 11.00 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Zurich - kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Witmarsum - Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Zaterdag 6 februari
Workum - R.K. Parochie, 15.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Zondag 7 februari
Makkum - Avondrust, 19.30 uur
Zing Mee

Makkum - K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.D. Kraan

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultsma

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Workum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum - De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. T. Pikker

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G. Rol

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. E.K. Zwerver

Woensdag 10 februari
Witmarsum - De Hoekstien, 19.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Vanaf heden hebben we Vanaf heden hebben we 
een nieuwe menukaar !een nieuwe menukaar !

Gasten die op donderdag, vrijdag Gasten die op donderdag, vrijdag 
en zondag voor 17:30 uur binnen komen en zondag voor 17:30 uur binnen komen 

voor diner ont angen van ons voor diner ont angen van ons 
een dinerbon t.w.v. € 10,00 een dinerbon t.w.v. € 10,00 
(te gebr iken bij een volgend bezoek).(te gebr iken bij een volgend bezoek).

Leukste Restaurant van Friesland 2015!

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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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 
2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 
1 kg fricandeau ............................€   7,00 
2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50 
1 kg schnitzel...............................€   7,50 
2 kg rundvlees .............................€ 12,00 
1 kg verse worst ..........................€   4,50 
2 kg shoarma...............................€ 10,50 
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 
2 kg speklappen ..........................€ 10,50 
1 kg kipfilet ..................................€   6,50 
5 slavinken ..................................€   4,00 
5 kipschnitzels .............................€   4,00 
5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 
5 hamburgers ..............................€   4,00 
5 droge worst...............................€   4,00 
3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

We zijn uw Fleurop bloemist

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.

In de Makkumer Belboei van 19 augustus deed 
het bestuur van de Koninginnevereniging een 
dringende oproep. „Alles wijst er op dat de 
koninginnevereniging de toekomst rooskleurig 
in kan. Maar er is één heel groot probleem: 
er zijn nog maar drie van de zeven bestuurs-
leden over. Hierdoor is de Koninginnevereniging 
op een belangrijk kruispunt beland. Er staat 
een goed kader om de komende jaren er 
gezamenlijk een mooi feestje van te bouwen, 
maar zonder een volledig bestuur is dit on-
mogelijk. Daarom zijn de drie overgebleven 
bestuursleden: Jetske Terpstra, Gerhard van 
der Meer en Gerrit Bleeker dringend op zoek 
naar nieuwe collega’s, die samen met hen de 
Koningsdagen willen vormgeven”, schreef het 
bestuur in augustus. Gelukkig meldde zich op 
de ledenvergadering van 8 oktober jongst-
leden een nieuw bestuurslid in de persoon 
van Arie Kuipers.

De Koninginnevereniging is het kruispunt dus 
heelhuids gepasseerd en het bestuur is vol 
optimisme een nieuwe weg ingeslagen. Er komt 
geen feesttent. In samenwerking met de plaat-
selijke horeca en ondernemers brengt men de 
festiviteiten weer terug naar het centrum. 
Inmiddels wordt samen met diverse vrijwilligers 
hard gewerkt aan de invulling van het pro-
gramma. Nog niet alles is bekend maar de 
organisatie kan al wel de volgende tipjes van 
de sluier oplichten.

Zaterdag 23 april
- Sixties quiz voor de ‘oudere jongere’ in de 
Prins. Special guest is Kaz Lux, de zanger van 
Brainbox, die een kort akoestisch optreden zal 
geven. De avond wordt afgesloten met een 
sixties disco. 
Bij de voorverkoop van de kaarten zal een 
ontvangstcomité naar hartenlust positief dis-
crimineren: het eerste uur zijn er alleen kaar-
ten te koop voor mensen die (een gedeelte) 
van de jaren zestig hebben meegemaakt. In 
café Skippers is er op deze datum een après 
ski avond met DJ Maarten en Grytz en Grize 
treden op bij Romano

Zondag 24 april
- Oecumenische kerkdienst in “Het Anker”
- Speurtocht te voet door Makkum
- Makkumer middag oftewel de “Sân minuten 
 Snein”. Dokter Bale Steenhuizen, Otto Gielstra, 
 Ynze Salverda en Timen Rinia alsmede een 
 buitenlands drankje hebben hun medewerking 
 al toegezegd. Men mag naar eigen inzicht 
 maximaal 7 minuten vullen en zo een vrolijke 
 bijdrage leveren. Voor en door Makkumers! 
- Aansluitend matinee met de band Dakkeraf 
- Prijsuitreiking speurtocht

Maandag 25 april
- Bingo 

Dinsdag 26 april
- Ludiek volksspel op het Plein: 
 de Koninginnevereniging informeert u de 
 komende maanden over wat er op stapel staat.
- Prijsuitreiking met Live Muziek in de Zwaan

Woensdag 27 april, Koningsdag
- Aubade met medewerking 
 van muziekvereniging Hallelujah
- Optocht
- Vrijmarkt in het centrum voor kinderen 
 en volwassenen
- Diverse straat artiesten: waaronder 
 “The Slampampers” (kijk op youtube)
- Diverse optredens van muzikanten en acts 
 in het centrum
- Dance Alley: vanaf 16:00u DJ’s bij Skippers 
 in de Waagsteeg; 
- 20:00u live in café Romano: The Hangouts

De komende maanden houdt de Koninginne-
vereniging u op de hoogte. De Koninginne-
vereniging is nog op zoek naar mensen die op 
ons koningspaar lijken. Wie worden de Makkumer 
Willem-Alexander en Maxima? Ook mensen die 
7 minuten willen vullen op de Sân Minuten Snein 
worden van harte uitgenodigd zich te melden. 
Dat kan via: info@koninginnevereniging.nl

Koninginnevereniging slaat nieuwe weg in Door Judith van Lavieren
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Een plaats op

wilt u toch ook?

KAATSVERENIGING MAKKUM 
ORGANISEERT

ZAALKAATSPARTIJ

Zondag 7 februari a.s. in de sporthal,

voor leden vanaf 14 jr. 

Dames en Heren door elkaar heen,

er wordt gekaatst met een luchtbal.

Aanvang: 11.00 uur.

Opgeven voor deze partij kan 

t/m zondag 7 febr. 09.30 uur

bij secretariaat@kv-makkum.nl 

06 51 071 052

Vorige week zaterdag 16 januari werden in 
Sportstad Heerenveen de Provinciale kampioen-
schappen van de 1e en 2e divisie turnen 
gehouden. De Makkumer dames Nynke de 
Witte en Berber Koornstra waren goed voor-
bereid naar dit belangrijke toernooi vertrokken. 
Per provincie, leeftijdscategorie en niveau 
worden de kampioenen gekroond. Er werd 
niet alleen om de Friese titel, maar ook om de 
plaatsing voor de landelijke finales gestreden. 
De geplaatste turnsters uit de provincies 
Groningen, Drenthe en Friesland namen deel 
aan deze wedstrijd. Dit jaar namen 210 turn-
sters deel aan deze grote wedstrijd. De gehele 
dag was de tribune in de turnhal goed gevuld 
met ouders, opa’s en oma’s, broertjes en zus-
jes, vrienden en bekenden. Een beperkt aan-

tal turnsters kan zich plaatsen per provincie 
om te turnen voor een plaats in de kwart finale 
van het Nederlands Kampioenschap dat dit 
jaar wordt georganiseerd op 12 en 13 maart 
2016 in de Waddenhal te Harlingen. Deze 
plaatsingskans brengt extra spanning met 
zich mee op een wedstrijd van het hoogste 
niveau. Met vier keer trainen in de week een 
hele opgave voor de turnsters en begeleiding 
(ouders). De vele uren training betaalden zich 
uit in Heerenveen. Beide dames werden Fries 
Kampioen en mogen door naar de plaatsings-
finales voor het NK. Berber Koornstra  komt uit 
in de Meisjes 2e divisie en is lid van V&K-
Stenen Man - Harlingen. Nynke is lid van 
Turnstad Sneek en komt uit in de Junioren 2e 
divisie. 

Provinciaal Kampioenschap Turnen Heerenveen  door Jetze Genee 

Wij zijn gestart omdat we uit ervaring zien dat 
het voor heel veel mensen erg onduidelijk, 
omslachtig en niet inzichtelijk is. Wij bieden u 
hierbij de helpende hand en zorgen ervoor dat 
u niet na afloop van het jaar voor grote veras-
singen komt te staan. Door persoonlijk contact 
en een goede interactie tussen (vraag)ouder 
en bureau kunnen we bij het wisselen van bijv. 
inkomen en/of opvanguren dit tijdig aanpassen 
in relatie naar gastouder en belastingdienst. 
Kortom als kleinschalig bureau laten we graag 
regelmatig ons gezicht zien en staan we open 
voor al uw vragen.

Ons bureau wil zich kenmerken door korte lijnen 
in de driehoek bureau – vraagouder – gastouder. 
Mocht u een warm plekje willen vinden voor 
uw kind in een huiselijke omgeving, of zou u 
graag als gastouder een bureau willen hebben 
dat persoonlijk contact voorop stelt? Dan bent 
u bij ons aan het juiste adres. Bent u gastouder: 

Wij bieden u een vergoeding van  4,75 per uur 
per kind. Bent u vraagouder: Wij vragen geen 
inschrijfgeld maar bemiddelen voor u bij het 
zoeken naar een gastouder en helpen u met 
de aanvraag voor kinderopvangtoeslag e.d. 
Ons kantoor is gevestigd in het bedrijven-
centrum Bolsward {naast Peter’s Hout} op de 
Marne 34k

Naast een gastouderbureau ben ik, Rinze 
Bootsma, eigenaar van een administratie-
kantoor. Dit is ook gevestigd in dit bedrijven-
centrum en doe ik de administratie en aangiften 
voor zowel particulieren als voor bedrijven door 
heel Friesland. Ook hierin is de persoonlijke 
aandacht het handelsmerk. Betrokkenheid bij 
de klant en weten wat er speelt. Dit is ook het 
streven bij het gastouderbureau. Een bureau 
waar u zich thuis voelt. Heeft u vragen of belang-
stelling kijk op onze website www.gobvoeljet-
huis.nl

Gastouderbureau 
Voel je Thuis is opgericht met als doel de belangen van de (vraag)ouders 
en gastouders helder en inzichtelijk te maken.

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
T 0515-231551 M 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

Nynke de Witte (m)Berber Koornstra (m)

eigen fotoeigen foto eigen fotoeigen foto
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Het mooie weer komt er aan en dat betekend dat de meeste fietsen straks de schuur weer uit mogen 
en kilometers gaan maken, het hele voorjaar en zomer vertrouwd op de fiets doorbrengen? 
Laat de fiets dan even helemaal door ons nakijken, profiteer nu van 15% korting op de door u gekozen 
onderhoudsbeurt!

Een bronzenbronzen beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  39,95 ______ Nú voor  33,95
Een zilverenzilveren beurt van uw (elektro) fiets kost normaal  59,95 ______ Nú voor  50,95
Een goudengouden beurt van uw gewone fiets kost normaal  79,95 _______ Nú voor  67,95
Een goudengouden beurt van uw elektro fiets kost normaal  89,95 ________ Nú voor  76,50

Wat houden deze beurten precies in? 
Kijk op onze site www.riniafietsen.nl => service & onderhoud => fiets APK en zie welke beurt op 
uw fiets van toepassing is, ons bellen óf gewoon langskomen mag natuurlijk ook! 

Fiets van marktplaats gekocht of elders? Geen probleem! Zolang de fiets van een A-Merk is, weten wij deze 
weer als nieuw te krijgen! Dus schroom niet en wees welkom in de oudste fietsenwinkel van Nederland!

Met vriendelijke groet en graag tot ziens, Timen Rinia, 4e generatie fietsenmaker.

Voorjaarsbeurt Voordeel:

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging,  orthesevervaardiging en schoen-
advies 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.

Pubquiz in Witmarsum
Op zondag 31 januari 2016 zal, na het grote 
succes van de eerder georganiseerde pub-
quizen, voor de derde keer de “Pubquiz 
Witmarsum” georganiseerd worden in De 
Gekroonde Roskam. De “Pubquiz Witmarsum” 
begint om 17.00 uur.

De pubquiz is een spel waarbij plezier en 
gezelligheid de boventoon voert. De pubquiz 
is zo samengesteld, dat deze geschikt is voor 
iedereen. Diverse onderwerpen komen er 
voorbij, zoals algemene kennis, sport, muziek, 
fotoronde en televisie. Men wordt verrast met 
leuke en nieuwsgierige quizvragen, geluids-
fragmenten en afbeeldingen. De vragenrondes 
worden afgewisseld met de snelle tussen-
rondes zoals “petje op, petje af”, waarbij 
gestreden wordt om een gratis consumptie 
voor een team. De pubquiz bestaat uit acht 
rondes van 10 vragen. De quizmaster, in 
Witmarsum is dat ‘Doubleyou B’, stelt elke 
ronde de vragen en de deelnemers moeten 
de antwoorden (liefst de juiste natuurlijk) op 
de antwoordformulieren zetten. Het team dat 
na het einde van alle rondes de meeste punten 
heeft is de winnaar. De pubquiz kampioenen 
gaan naar huis met een beker en natuurlijk de 
eeuwige roem!

Men kan zich als team opgeven, maximaal 5 
personen per team, maar men kan zich ook 
individueel opgeven en dan wordt er een team 
gezocht. De inleg is  2,50 per persoon. 
Nadat alle rondes zijn gespeeld zullen de win-
naars bekend worden gemaakt. Mensen kun-
nen zich opgeven voor de “Pubquiz door te 
mailen naar degekroonderoskam@live.nl of te 
bellen naar 0517-531196. 

Zaterdag 6 februari 
ophaaldag oud papier
Op zaterdag 6 februari aanstaande haalt 
muziekvereniging Hallelujah het oud papier 
op. Voor het gebied ten zuiden van de 2e 
Melkvaart komen de leden van de muziek-
vereniging vanaf 9 uur langs om de dozen 
langs de weg op te halen. We vragen dan wel 
om het papier op zaterdagmorgen op tijd neer 
te zetten en goed te verpakken: in een stevige 
doos of pakket en  zonder plastic(zak), hout of 
ander afval. 
 
Voor de straten ten Noorden van de 2e melk-
vaart (dus vanaf it String, de Jister en de Kamp/ 
Gearen) gaan we er vanuit dat iedereen de 
mogelijkheid heeft om het oud papier zelf in de 
container te brengen of de buren kan vragen 
om het oud papier mee te nemen. Om het 
gemakkelijker te maken staat er één container  
in de Botterstraat ter hoogte van it Hof. Veel 
inwoners brengen nu al zelf hun  oud papier 
naar de containers in de Klipperstraat of 
Botterstraat. Wij willen iedereen die hiertoe in 
staat is aanmoedigen dit ook te doen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking!
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Laviesage Huidscan dag 
bij Schoonheidsinstituut 
Karin Koornstra 
Vrijdag 29 januari  (bekend van tv ) 

Hoe kun je met behulp van voeding en nutricos-
metics een mooiere huid krijgen? Hoe kunnen 
rimpels, huidveroudering, elastischeteit verlies, 
en de opbouw van de huid worden aangepakt? 
Met de speciale ultrasone echomeetapparatuur 
kunnen wij aantonen in welke conditie (huid-
leeftijd) uw huid verkeert. 

LavieSage is een Nederlands bedrijf. De op-
richters van LavieSage zijn sinds 2000 actief in 
de markt van dermatologen, therapeuten en 
anti-aging artsen en bieden een uitgebreide 
collectie nutricosmetics aan. Dit zijn voedings-
supplementen, speciaal ontwikkeld voor een 
optimaal gezonde huid. In de nutricosmetics 
zitten allerlei unieke voedingsstoffen voor de 
huid, die je niet in reguliere supplementen terug 
kunt vinden. Zo zitten sommige producten 
boordevol collageen- of elastinepeptides, die 
in korte tijd je huid een volledige versteviging 
kunnen geven. Of stoffen die het vocht beter 
kunnen binden in uw huid, zoals hyaluronzuur 
of juist ceramides en squaleen die een droge 
huid tegengaan. Teveel om op te noemen, 
maar allen met aantoonbare resultaten.

Wil je dus een mooie en gezonde huid, dan is 
smeren alleen niet voldoende; het moet echt 
van twee kanten komen! In enkele maanden 
kan je huid er jaren jonger uitzien. Zeker in 
combinatie met een huidverbeterende behan-
deling in de salon.

Nieuwsgierig?
Laat u vrijblijvend informeren of zie eerst even 
op onze website : www.karinkoornstra.nl

Tijdens een persoonlijk advies die 30 minuten 
duurt krijgt u een Huidscan t.w.v.  75,00 
GRATIS aangeboden (alleen op 29 januari)
Om u privacy te waarborgen werken wij deze 
dag op afspraak. Mail voor een afspraak naar: 
infokarinkoornstra@gmail.com of bel: 0515-
232300 of 0642999828

(amateur)kunst in 
Skuzum!
Wilt u exposeren? Grijp uw kans. Mei is de 
maand van de (amateur)kunst in Skuzum! 
Een jaarlijks terugkerend item, waar de 
Stichting vorig jaar mee is begonnen. De kerk 
in Skuzum staat een paar weken open voor 
amateurs/mensen uit de omgeving. 

Oproep: 
Heeft u belangstelling om iets te exposeren 
(foto’s, schilderijen, of….)? Wilt u meer infor-
matie en/of zich opgeven voor de expositie? 
Graag via Linda Miedema; 
mail Goed@planet.nl of bel 336543.

Namens de Stichting Skúster Tsjerke.
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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  

Kinderledikantje met toebehoren  25.-
Tel. 0515-231984 of 06-24490214

2 Fauteuils  25.- per stuk. Tel. 06-14974599   

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 
niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 
kost een zoekertje van maximaal vijf regels  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

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

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

Recreatiecentrum 
Mounewetter

Wij zijn op zoek naar enthousiaste 
oproepkrachten 

voor de kiosk/horeca/snackbar!

Belangstelling? Stuur dan je mail met CV 
naar info@rcmounewetter.nl

of bel voor meer info: 0517 531967

Zaterdag 6 februari
Om 17.00 uur

SNERTPREEK

In de Doopsgezinde Kerk
Hoek Bleekstraat/Tuinstraat

Makkum
3-Bandentoernooi Makkum

Zaterdag 16 januari zijn we gestart met 35 
biljarters, 20 in de A-klasse en 15 in de 
B-klasse. Iedereen speelde 2 keer en de beste 
5 uit de poules gingen door naar de finale. Na 
2 spannende finales op zondag 24 januari 
konden rond 19.30 uur de prijzen worden uit-
gereikt. Tevens wil ik de sponsors: Rick Hack 
(de Zwaan), Piet Tiersma (de Belboei) en 
Blom Ynien bedanken. 

Iedereen bedankt, 
Ruda Bergsma

A-Klasse Pt Gem
1e Pier Elgersma 12 0.608
2e Jan Huisman 9 0.513
3e Koert Oostenveld 6 0.481
4e Bram Dijkstra 3 0.385
5e Menno v/d Eems 0 0.300

B-Klasse Pt Gem
1e Jouke Abe Tilstra 9 0.386
2e Sjoerdtje de Jong 9 0.361
3e Monique van Malsen 3 0.222
4e Gerrie Krikke 0 0.185
5e Theo van Malsen 0 0.171

Hoogste serie  voorrondes A-Klasse:  
Rick Hack: 6
Hoogste Gem Voorrondes 1 B-Klasse: 
Jouke Atilstra: 0.6364

Kortste partij voorrondes A Klasse:  
Pier Elgersma: 8 brt
Kortste partij voorrondes  B-Klasse:   
Sjoerdtje de Jong: 11brt

Kortste partij finale A: 
Koert: 12 Brt
Korste partij Finale B: 
Sjoerdtje: 16 Brt 

eigen fotoeigen foto


