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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2016 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

6Volop belangstelling voor bijdrage
Ondernemersfonds

Voorafgaand aan de koekactie werden de 
jeugdleden van Hallelujah die het afgelopen 
jaar een diploma hebben gehaald in het zon-
netje gezet.

Tijdens de opleiding aan de muziekschool 
zijn er vier diploma’s die men kan behalen: 
A, B, C en D. Gemiddeld wordt er na twee 
lesjaren een theorie en een praktijkexamen 
afgelegd door de leerlingen. Na het volgen 
van 1 jaar muziekles mogen kinderen al mee 
komen spelen in het jeugdorkest de Noten-
krakers van Hallelujah. Kinderen die bij de 
drumband zitten worden onderscheiden op 
het moment dat ze mee mogen lopen met 
optredens. Dit jaar gold dat voor Leyton Ge-
nee en Tiede Bootsma.

Het A-examen werd afgelopen jaar behaald 

Muziekdiploma’s voor de jeugd
van muziekvereniging Hallelujah

door Gabriele de Boer, Yu Wei Lootsma, Bri-
ta Wiersma, Jimte Postma, Larissa Swart 
en Maarten de Witte. Jelle Tijmstra, Tineke 
Bleeker en Niels Wiersma deden B-examen. 
Rochelle Lindeman haalde haar C en Arjan 
Bijlsma zijn D-examen. Ter gelegenheid hier-
van speelde hij op het nieuwjaarsconcert van 
2016 nog een prachtige solo op zijn trompet.
Uit handen van bestuurslid Rixt van der Bles 
ontvingen de jeugdleden een verrassing. 
Aan de ketting die hun tijdens het feliciteren 
om de hals gehangen werd zat behalve wat 
lekkers ook een fotolijstje. Van ieder kind had 
Rixt een muzikale actiefoto weten te vinden.

Na de uitreiking werd uiteraard de traditio-
nele foto voor de belboei gemaakt. Vanwege 
de herfstvakantie ontbreken Leyton, Jimte, 
Maarten, Niels en Rochelle op de foto.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Markt 14

Vraagprijs
€ 315.000,- k.k.

VERKOCHT O.V.

Bij ons al jaren PECHSERVICE GRATIS bij grote
onderhoudsbeurt en 10% korting voor vaste klanten!
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Info Familieberichten

Colofon

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)

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: 
4, 5 en 6 november:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
11, 12 en 13 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

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

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

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

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 mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Kapsalon Nynke-Beauty, Kerkstraat 8, 8754 CS Makkum

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

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

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

OVERLIJDEN

Zoekertjes
Koopje; Mooie herenfiets [Jongens]
met versnelling en trommelremmen

weinig gebruikt 70 euro.
Tel. 0515-543539.

Ingebonden Donald Ducks.
Jaartal 1953-1954.

Ingebonden Belboeis
van 1984 tot en met 2000.

Tel. 0515-231984 / 06-24490214.

Leuke dames brommer Sparta Happy!
Met kenteken. Hier mag je zonder helm op 

rijden! €250,- of doe een leuk bod.
Eventueel met bak vol reserve onderdelen. 

Tel. 06-10468275.

TE KOOP: RVS Bakplaten: 36.2 x 36.2 cm 
voor 2.50 per stuk.

2 Artifort fauteuils: 50 euro per stuk.
Tel. 0517-851064 / 06-30481667.

Te koop: TV HiFi tafel magic met drie plateaus 
uit helder glas 94x52 cm, voor 55,00 Euro.

Tel. 06-24285675

Te koop: Dames racefiets, merk Batavus 
Sprinter. Goede staat. Even nakijken en

fietsen maar! Vraagprijs € 25,00.
Tel. 0515-574787.

Agenda
Makkum - Zing Mee in Avondrust,  op zondag 
6 november, aanvang  19.30 uur

BRANDVEILIG LEVEN: Op woensdag 16 no-
vember, aanvang 14.00 uur in  K.C.Het Anker 
te Makkum, is de BRANDWEER de gast van 
KBO/PCOB. Dhr. Alex v.d.Vegt,medewerker 
Risicobeheersing,coordinator,,Brandveilig 
leven,,ZW. verteld ons over de gevaren van 
brand,hoe te voorkomen en hoe te handelen 
wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt.
Ook niet-leden zijn van harte welkom

“Pop” Orgelconcert, Joh. de Doperkerk ,Par-
rega vrijdag 4 November a.s. Organist Jelle de 
Jong ,ook bekend als de orgelmeneer, maakt 
een reis door de tijd met popmuziek van de 
jaren ‘60 tot nu!!! Iedereen is van harte wel-
kom,het concert begint om 20.00 uur, inloop 
is er van 19.30 uur. De entree is gratis,en na 
afloop kun je een vrije bijdrage geven.

Bedankt voor de vele felicitaties, kaarten en 
bloemen,die wij hebben ontvangen bij ons 60 
jarig Huwelijk.

Fokke en Sjoerdtje Schippers- Hoekstra

BEDANKT

Heel bijzonder, heel gewoon.
Gewoon een bijzondere man.

Na afnemende gezondheid hebben onze 
vrienden Herald en Pieta en kinderen, af-
scheid moeten nemen van hun (schoon) 
vader en opa

Leo van der Bles

Wij wensen hun en alle familieleden 
sterkte de komende tijd.

  Marijke & Harmen
  Mechteld & Eeuwe
  Astrid & Roderik
  Tet & Erik
  Alice & Stephan
  Iris
  Willeke & Robert
  Pieternel & Teun
  Sonja & Roel

U wilt toch ook gevonden worden op

Na een jarenlange vriendschap moeten 
wij nu afscheid nemen van 

Leo van der Bles

Riet en de kinderen en familie veel
sterkte gewenst.

Jaap † en Corrie Kamp

Bobbie IJdema en Lucie
Boelens winnen 1e prijs
Bobbie IJdema ging op zaterdag 16 okto-
ber met haar paard Hallo Jazz naar Frane-
ker om daar uit te komen in de klasse L2. 
In beide proeven won zij de 1e prijs met 
202 en 205,5 punten. Zij kan er weer weer 
4 winstpunten bijtellen.

Lucie Boelens ging met Alana naar Fra-
neker op zaterdag 22 oktober om daar uit 
te komen in de klasse ZZ licht. In beide 
proeven ging het heel goed want zij kon 
twee keer de 1e prijs in ontvangst nemen 
met 220 en 217 punten.
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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 19:00-20:30 uur
Zaterdag 09:30-16:00 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.

Programma V.V. Makkum

Zaterdag 5 november
15:00 Makkum 1 Wolvega FC 1
12:30 Makkum 2 SC Bolsward 2
14:45 Zeerobben 4 Makkum 3
12:30 Mulier 3 Makkum 4
10:15 ST Balk/Sleat JO19-2 Makkum JO19-1
12:45 Terschelling JO17-1d Makkum JO17-1
14:00 AVV JO15-1d Makkum JO15-1
10:15 Makkum JO15-2 SJO Oudega/HJSC/Heeg JO15-3
09:30 Makkum JO13-1d AVV JO13-1
08:45 Franeker SC JO13-6 Makkum JO13-2d
08:45 Workum JO11-2 Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO11-2 Mulier JO11-1
10:00 Arum JO11-2 Makkum JO11-3d
08:45 Zeerobben JO9-2 Makkum JO9-1
09:00 Makkum JO9-3 fc Harlingen JO9-5G
13.30 SWZ/boso Sneek Makkum jo 17 2
4 november Vergadering club van honderd Aanvang 20.30

Kantine  
8.15-12.00 Ans Pieters/Jelle vd Velde 
12.00-15.00 Yvonne Grobbink/Annemieke Blanksma 
15.00-19.00 Angela Vroman/Wiepkje Fennema/Mirte Jansen

Zaterdag 12 november
15:00 SC Bolsward 1 Makkum 1
12:30 Makkum 2 S.C. Stiens 2
14:15 Joure SC 3 Makkum 3
14:30 Oudehaske 4 Makkum 4
12:15 SC Bolsward JO19-2d Makkum JO19-1
11:00 Workum JO17-1 Makkum JO17-1
12.30 Makkum jo-17-2 YVC/blauwhuis jo-17-2
12:30 S.C. Stiens JO15-2d Makkum JO15-1
09:00 Makkum JO15-2 SWZ Boso Sneek JO15-4
11:30 LSC 1890 JO13-7 Makkum JO13-2d
10:30 Makkum JO11-1 LSC 1890 JO11-4
10:00 AVV JO11-1 Makkum JO11-2
10:10 Mulier JO11-2 Makkum JO11-3d
09:15 SWZ Boso Sneek JO9-4 Makkum JO9-1
09:00 Tzum JO9-1 Makkum JO9-2
09:00 Makkum JO9-3 Franeker SC JO9-5
  
Kantine  
8.15-12.00 Aty Roodenburg/Ineke vd Bles 
12.00-15.00 Karin Bruinsma/Anneke Jansen 
15.00-19.00 Roy Linnebank/Metha vd Woude/Siepie vd Eems 



Zoekertje

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

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

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel. 0515-231551 - info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel. 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com / 06-50837937
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Sinds enige tijd werkt dokter D. Koch bij ons 
in het gezondheidscentrum. Hij is huisarts en 
hoofd van het duik-medisch-centrum bij de 
Koninklijke Marine en werkt 1 dag per week 
in onze praktijk. Dokter Koch is meestal op 
dinsdag aanwezig. Vanaf 1 september doet 
dokter Dierick 1 dag in de week wetenschap-
pelijk onderzoek voor de afdeling huisartsen-
geneeskunde van het U.M.C.G.
De meesten van u hebben als kennis gemaakt 
met onze nieuwe assistente Bianca. Zij viel 
eerst in, maar werkt nu voor vast 2 dagen per 
week in het Gezondheidscentrum. Wij zijn reu-
ze blij dat zij ons team is komen versterken.

Uit ons patiënt tevredenheidsonderzoek bleek 
dat de meeste patiënten gelukkig heel tevre-
den zijn met onze praktijk, we kregen gemid-
deld een 8,1. Het meest opgemerkte verbe-
terpunt was de wachttijden. Om de wachttijd 
aan de balie te verminderen hoeven patiënten 
zich niet meer te melden voor het spreekuur 
en kunnen direct in de wachtkamer plaatsne-
men. Om de wachttijden in de wachtkamer te 
verminderen proberen de dokters meer op de 
tijd te letten, onder andere door patiënten te 
vragen om niet meerdere medische vragen 
per consult te stellen. Door onvoorziene zaken 
die elke dag in de consulten en visites aan bod 
komen is het wel erg moeilijk om het spreek-
uur niet uit te laten lopen; wij vragen daar ook 
uw begrip voor.

Patiënten gaven ook aan de wachttijden aan 
de telefoon vervelend te vinden. Daarom heb-
ben we een nieuwe telefooncentrale besteld. 
Binnenkort kunt u als u in de wacht staat aan-
geven dat u terug gebeld wilt worden. U krijgt 
dan van de centrale een precies tijdstip dat u 
op hetzelfde nummer teruggebeld gaat wor-
den door de assistente. Mocht u dit niet willen 
dan kunt u gewoon aan de lijn blijven en wach-
ten tot u aan de beurt bent.

Tenslotte hebben we ook weer de tijd terug-
gebracht die nodig is om uw herhaalmedica-

tie klaar te maken. U kunt nu na 2 dagen uw 
medicatie ophalen. Binnenkort komt er ook 
een “app” en een verbetering van de website 
zodat u nog makkelijker uw herhaalrecepten 
kunt bestellen en zodat u ook online een af-
spraak voor het spreekuur kunt inplannen.
Als praktijk zien we ons geconfronteerd met 
steeds meer zorgvragen doordat er meer ou-
deren en langdurig zieken zijn en doordat veel 
zorg van het ziekenhuis naar de huisartsen-
praktijk is verplaatst. Samen met u proberen 
we de organisatie steeds een beetje aan te 
passen en te veranderen om toch goede zorg 
te blijven leveren.

Met deze maatregelen proberen we tegemoet 
te komen aan de wensen van onze patiënten.
Mocht u nog andere tips hebben dan houden 
we ons van harte aanbevolen.

Gezondheidscentrum Makkum
Nieuws uit Sûnhûs

Oud papier wordt
weer opgehaald
Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag 
5 november uw oud papier op. Voor het ge-
bied ten zuiden van de 2e Melkvaart komen 
de leden van de muziekvereniging vanaf 9 uur 
langs om de dozen langs de weg op te ha-
len. Voor de straten ten Noorden van de 2e 
melkvaart (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.
Alle Makkumers die koek gekocht hebben tij-
dens onze koekactie willen we hartelijk bedan-
ken voor de steun aan onze vereniging.

www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak

Collecte Nierstichting
De onlangs gehouden collecte voor de Nier-
stichting heeft € 1.078,23 opgebracht. Collec-
tanten en gulle gevers, van harte bedankt.
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Tijdens de jaarlijkse bijscholing heeft Willem 
van der Hulst de zilveren medaille van de Ko-
ninklijke Nederlandse Vereniging voor EHBO 
ontvangen uit handen van districtssecretares-
se Trudy Meek. Hij kreeg de medaille omdat 
hij 25 jaar in het bestuur van de Makkumer 
EHBO afdeling heeft gezeten. Daarnaast wa-
ren er bloemen en een door slagerij Bruinsma 
gesponsorde rollade.” Het is bijzonder”, be-
nadrukt mevrouw Meek.  “Vroeger kreeg men 
automatisch een onderscheiding  na 25 jaar 
lidmaatschap, maar dit is veranderd. Om de 
medaille te krijgen moet men meer dan 10 jaar 
een bestuursfunctie vervuld hebben.”
Het bleek dat collega- bestuursleden Gees-
ke van der Eems en Tiny Koornstra de voor-
bereidingen voor deze  onderscheiding niet 
helemaal voor de jubilaris verborgen hadden 
kunnen houden. Willem van der Hulst had zelf 
ook al eens even teruggerekend… Hij had 
echter verwacht dat er op de jaarvergadering 
aandacht zou zijn voor zijn vijfentwintigjarig ju-
bileum. Dat hij nu op de jaarlijkse eendaagse 
een medaille kreeg kwam als een verrassing. 
“Ik fyn it eerfol, ik bin der erg wiis mei. Mar ik 
doch it bestjoerswurk fansels net allinich. De 
oare twa dames, Geeske en Tiny, binne myn 
steun en toeverlaat.”
Willem van der Hulst begon met EHBO omdat 
hij het nodig had voor zijn werk. “Vijfentwin-
tig jaar geleden kwam ik voor Ale de Boer in 
het bestuur.” Hij was twintig jaar voorzitter, de 

afgelopen vijf jaar vervulde hij de functie van 
penningmeester. 
Tachtig procent van de mensen die met een 
EHBO cursus start, heeft het EHBO diploma 
nodig voor het werk. Alle taxichauffeurs van 
van der Bles bijvoorbeeld, maar ook iemand 
die aan het werk gaat als kinderoppas .
De zomer is de drukste tijd voor de EHBO-ers. 
Heleen Appelman regelt alles rond de evene-
menten waarvoor EHBO-ers nodig zijn. “We 
hebben een instructeur voor de lessen en als 
bestuur regelen wij de organisatie er om heen 
en het contact met de leden.”
Na de uitreiking genoten de cursisten van een 
heerlijk koud buffet.

Zilveren medaille EHBO voor Willem van der Hulst

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

Volleybal
vrijdag 4 november
19.15u S.V.W. MA1 - Makkum MA1
20.15u Makkum XC1 - D.B.S. MC1
20.15u Makkum XB1 - SDO XB1
20.30u Makkum DS2 - VC/Zeus2K DS1
20.30u It Heidenskip DS2 - Makkum DS5
21.00u Reva DS2 - Makkum DS1
21.00u S.N.V.V. HS2 - Makkum HS1
21.30u Makkum DS3 - S.V. de Walde DS1
Zaterdag 5 november
12.30u V.C. Joure MC3 - Makkum MC1
Vrijdag 11 november
19.00u D.B.S. DS3 - Makkum DS3
19.00u Wisky MC2 - Makkum XC1
20.15u Makkum XB1 - Advendo XB1
20.15u Makkum MC1 - Wisky MC1
20.30u V.C. Joure DS1 - Makkum DS2
20.30u Makkum DS1 - De Griffioen DS1
21.30u Makkum HS1 - Far Ut HS1
21.30u Oeverzwaluwen DS4 - Makkum DS5
zaterdag 12 november
17.00u V.V.H. MA1 - Makkum MA1
maandag 14 november
19.45u De Griffioen XB2 - Makkum XB1

De Sinterklaas Speelgoedactie wordt alweer voor 
het 8e achtereenvolgende jaar georganiseerd in sa-
menwerking met de voedselbanken van Bolsward 
en Harlingen/Franeker. De actie houdt in dat er 
goed en compleet (tweedehands) speelgoed inge-
leverd kan worden. Het speelgoed is bestemd voor 
kinderen t/m 12 jaar, waarvan de ouders afhankelijk 
zijn van de voedselbank, zodat hen ook een fijne 
herinnering aan 5 december gegeven kan worden

Speelgoedinzameling Makkum:
Donderdag 10 november

van 19.00 tot 20.30 uur in de peuterspeelzaal, 
Lieuwkemastraat 65

U kunt de Sinterklaas Speelgoedactie ook hel-
pen door een gift over te maken naar reknr. 
NL55ASNB0709268440 t.n.v. M. Kuperus t.b.v. Sin-
terklaas Speelgoedactie Bolsward.

Sinterklaas Speelgoedactie
vraagt mooi, netjes en compleet speelgoed!
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door Jetze Genee

Woensdagavond 27 oktober werden maar 
liefst zestien initiatieven door organisaties 
en particulieren gepresenteerd op de Pitch-
avond van het Ondernemersfonds SWF. Voor 
ruim 50 belangstellende ondernemers konden 
de vertegenwoordigers haar idee pitchen in 
de zaal van de Piramide van camping de Holle 
Poarte. Een nieuw en strak georganiseerd ini-
tiatief om het leef, - en ondernemersklimaat in 
Makkum in 2017 vooruit te helpen. 

Variatie
De vooraf aangemelde initiatieven varieer-
den sterk waarbij de impuls voor toerisme 
en ondernemen in de regio Makkum centraal 
moest staan. Het stimuleren van de Makku-
mer Mienskip werd breed geïnterpreteerd. Op 
initiatief van de gezamenlijke ondernemers-
clubs uit Makkum, de VVB en de OVM werd 
deze avond opgezet. ‘Zo vaak zitten we niet 
bij elkaar om het ondernemen in Makkum op 
een positieve manier te benaderen. Daarnaast 
geeft deze avond energie om vooruit te kijken.’ 
Timen Rinia van de gelijknamige fietszaak in 
Makkum ziet de voordelen van het onderne-
mersfonds. Wethouder Maarten Offinga werd 
na de opening door dagvoorzitter Tineke Ge-
nee-Jorritsma, welkom geheten.  Offinga refe-
reerde aan de totstandkoming van het Onder-
nemersfonds tijdens het woord van welkom. 
‘In politiek opzicht waren en zijn er partijen 
die kritisch zijn over de komst dit fonds’. ‘Ik 
denk dat jullie hier vanavond laten zien dat het 
tegendeel bewezen wordt.’ Na afloop kunnen 
we voorzichtig concluderen dat Rinia en Offin-
ga gelijk hebben gekregen. 

Pitch voor bijdrage
Doel van de presentaties was het onderbou-
wen van de aanvragen uit het Ondernemings-
fonds. Dit jaar is dit fonds in het leven geroepen 
door de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân 
om initiatieven financieel te ondersteunen. 

Volop belangstelling voor bijdrage Ondernemersfonds

Sfeerimpressie avond. Foto Jacques Hoogenboom.

Voor Makkum is er in 2017 ongeveer 35.000 
euro te besteden. De besluitvorming over 
het wel of niet toekennen van de gevraagde 
bijdrage uit het fonds vindt plaats in de alge-

mene vergadering van de beide verenigingen 
VVB en OVM. De avond verliep zoals vooraf 
was opgezet: een pitch avond met krachtige 
en korte presentaties van de initiatieven. On-
der de professionele leiding van de dagvoor-
zitter kon ieder op zijn of haar eigen manier 
en met de nodige hulpmiddelen de pitches 
voordragen. Sommigen met film en geluid, 
anderen overtuigend uit het blote hoofd. Maar 
in alle gevallen veel interactie met het publiek. 
Soms lovende reacties en ook kritische noten 
over de bedragen, het nut en noodzaak en de 
uitvoering van het initiatief. 

Initiatieven
Het ondernemersfonds heeft zich in ruim 300 
locaties bewezen, of het in Makkum en om-
geving ook gaat werken ligt allereerst aan de 
initiatieven die hiervoor in aanmerking mogen 
komen. Een Pitch-avond om de ideeën in aan-
merking te laten komen is landelijk nog niet 
eerder uitgevoerd. Hierdoor heeft Makkum de 
landelijke primeur. Met acht presentaties voor 
de pauze en acht er na was de avond goed 
gevuld. Na een gezellig warm buffet in Beau-
fort konden de kandidaten vanaf 20:00 laten 
zien wat ze in huis hadden. Dagvoorzitter Ti-
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Volop belangstelling voor bijdrage Ondernemersfonds

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!

het centrum van Makkum. Het tappunt voor 
een glaasje water en een rustmoment gekop-
peld aan een waterpunt wat bij een school in 
Afrika gerealiseerd wordt, kwam goed binnen 
bij de aanwezigen.
Iets heel anders is het initiatief van Maaike 
Poog voor een kunstroute in Makkum. Het 
doel is om locaties te zoeken om kunst te 
exposeren. Bijvoorbeeld winkels, tuinen en 
woningen. Hiermee kunnen bezoekers aange-
trokken worden die op deze manier direct in 
aanraking komen met het dorp. 

Uitstraling en PR
Aaltje Hendriks presenteerde haar idee om 
de Makkumer lantaarnpalen te verfraaien met 
bloemenmanden. Hierdoor wordt de uitstraling 
van het dorp opgewaardeerd. De wens uit de 
zaal om deze ook op het strand op te hangen 
wordt meegenomen. Frans van Egmond uit 
Skuzum wist de aandacht te winnen door op 
het belang van een Makkumer promotieblad 
te wijzen. Een eenmalige zomeruitgave waar 
iedere toerist alle relevante informatie in kan 
vinden. Niet iedereen was het hier mee eens 
en dat mag. Daarvoor was en is de avond ook 
opgezet. Door de toezegging van een aantal 
deelnemers gaat het tijdschrift er zeker komen 
in 2017. 

Sport en spontane ideeën
De sportieve aantrekkingskracht van de Slag 
om Makkum is behoorlijk aldus Klaas Boots-
ma die namens het roei-evenement aandacht 
vroeg voor een bijdrage aan het evenement. 
De koppeling van bezoekers tussen strand 
en dorp staat hierbij op de wenslijst. De gym-
vereniging DES mist de subsidiebijdrage van 
de gemeente behoorlijk. In de zoektocht naar 
nieuwe toestellen wordt een beroep gedaan 
op het fonds. Nelleke Oostenveld benadrukte 
het belang van vitale jeugd voor nu en de toe-
komst. Tenslotte mocht Durkje Hoeksema de 
laatste pitch houden. Zij pleit voor een bijdra-
ge aan spontane initiatieven. Creëer een soort 
stelpost waaruit geld gebruikt kan worden 
voor spontane ideeën. 
Samenvattend kijken alle betrokken op een 
positieve en nuttige avond waar de kracht van 
samenwerking, uitstraling goede ideeën sa-
men met de centen uit het Ondernemersfonds 
Makkum in 2017 attractiever en vooral aan-
trekkelijk maken voor ondernemers, inwoners 
en gasten.

neke begeleide de pitches en prikkelde de no-
dige vragen uit de zaal. Hierdoor ontstond na 
iedere pitch een leuke interactie.

Pitches
Als eerste was Fokke de Boer namens het Va-
kantiefestival op de Holle Poarte aan de beurt. 
In een presentatie met film en geluid nam de 
Boer de zaal mee in het idee om een markt 
met vermaak te organiseren waarin alle re-
creatie gebonden ondernemers zich kunnen 
presenteren voor het toeristisch seizoen 2017. 
Ook de Sinterklaasintocht en de Sintwilledei 

willen graag in aanmerking komen voor een 
bijdrage. Niemand minder dan Sinterklaas en 
Zwarte Piet zelf kwamen in dichtvorm de pit-
chen.
Bart van der Zee zette vervolgens zijn eigen 
droom uiteen: een brassband-festival wat 
start in het dorp en in een stoet doorloopt naar 
het strand. Een laagdrempelige en aanspre-
kend initiatief wat goed in de smaak viel bij de 
aanwezigen.
Feest en braderie
Volgend jaar bestaat de kaatsvereniging Mak-
kum 125 jaar. Om deze mijlpaal groots te vie-
ren wil de KV een extra dag Merke organise-
ren. Voor de invulling van deze dag vraagt de 
KV een bijdrage uit het fonds. De lokale opzet 
van Koningsdag bleek dit jaar prima te wer-
ken. Muziek en divers theater in het centrum 
en de haven van het dorp. Om dat volgend 
jaar nog succesvoller te laten verlopen wordt 
door de Koninginnevereniging een bijdrage 
gevraagd. Romano van het gelijknamige café 
aan de Markt maakt zich sterk voor opwaar-
dering van de zomerbraderieën in het centrum 
van Makkum. Voor 2017 staat uitbreiding op 
het programma met straattheater, een teke-
naar, muziek en uiteindelijk meer uitstraling 
en meer publiek. Uit de zaal kwamen tips over 
de duidelijkheid in de data en de mogelijkheid 
om een gemeentelijke subsidie aan te vragen 
voor dit soort activiteiten. Nuttige feedback 
die zeker gebruikt kan worden. De braderieën 
staan voortaan op de donderdagen omdat de 
vrijdagen doorgaans de wisseldagen zijn in de 
verblijfsrecreatie.  Het vorig jaar succesvol ge-
organiseerde ‘Moai Makkum ûndernimt Kryst’, 
vraagt een bijdrage om de editie van 2017 gro-
ter en levendiger te laten verlopen door inzet 
van een kerststal en straattheater. 

Nieuwe ideeën
Om al deze mooie ideeën bekend te maken bij 
inwoner en bezoeker van Makkum pleit Paul 
Fijnvandraat voor digitale informatieborden 
bij de binnenkomt van het dorp bij de Weer-
sterweg en de Kerkeburen. Een uitgebreid en 
technisch verhaal leert de zaal dat deze bor-
den alle evenementen digitaal (led panelen) 
zichtbaar zijn. De kosten werden kritisch ont-
vangen. Anderzijds kwam het geluid uit de zaal 
dat bekendheid en PR zichzelf terugbetaald 
door meer en vaker bezoek aan het dorp. Na 
de pauze presenteerde Makkum Aantrekkelijk 
Duurzaam haar idee voor een watertappunt in 



VOOR PRECISIE AFWERKING 
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LARRY REDMAN
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larryredman@hotmail.com
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Technisch 
Bedrijf 
Exmorra
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• Inspectie en Onderhoud
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Zondag 27 november
vanaf 17.00 uur

Wild & gevogelte avond
bij It Posthûs

4- gangen diner € 32,50
incl. amuse van het huis.

De wijn zal deze avond worden verzorgd
door Bas Brouwer van de Wijnkapel.

Alleen op reservering (rechtstreeks bij
It Posthûs) en voor deze avond geldt vol=vol.

Kijk op onze website voor het menu.


