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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 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

Door Judith van Lavieren

De kinderen van groep 8 van juf Ans Pieters 
van de Ark hadden maandagmiddag 16 ja-
nuari een wel heel bijzondere activiteit op het 
lesrooster staan: optreden in een clip van de 
Zware Jongens.

Arie Kuipers vormt samen met Fokko Dam 
het duo De Zware Jongens. Zij zijn momen-
teel bezig met een nieuw nummer waarin 
allerhande kinderliedjes voorkomen. Zo-
doende waren ze op zoek naar een groep 
kinderen die in de bijbehorende clip op kon 
treden. Er werd contact gezocht met juf 
Ans Pieters. Van de kerstsingle “Wurkje mei 
Kryst” had zij in december 2015 met haar 
toenmalige groep 8 namelijk een prachtig 
filmpje gemaakt waarvan de Zware Jongens 
destijds diep onder de indruk waren.
Ook voor hun nummer voor het naderende 
feestseizoen “Hoog is de zolder 2017”  kon-
den De Zware Jongens rekenen op de en-
thousiaste medewerking van juf Ans en haar 
groep. De opnames met een professionele 
camera vonden plaats in het klaslokaal. De 
kinderen waren goed voorbereid . Toch viel 
er met zo’n opname nog veel te leren: pre-
cies op tijd beginnen, duidelijk articuleren. 
Het was meer werk dan de kinderen gedacht 
hadden. Voor dit ene clipje moest ruim een 

Groep 8 van basisschool De Ark 
speelt mee in clip Zware Jongens

uur gedanst, gezongen en geplaybackt wor-
den. De ene keer in groepjes, dan weer  sa-
men, dan weer in een andere hoek staan of 
allemaal marcheren: het kwam er op aan.

Wanneer er artiesten in de klas zijn neem 
je natuurlijk de gelegenheid te baat om een 
handtekening te vragen en een selfie met 
ze te maken. Daarna was er nog even tijd 
voor een vragenrondje. “Hoe oud zijn jullie 
en wat vinden jullie zelf jullie mooiste liedje?” 
De vragen vlogen De Zware Jongens om de 
oren en na afloop was de jeugd er  onder 
andere achter gekomen dat de liedjes van de 
Zware Jongens ook in het stadion gedraaid 
worden en dat Arie heel lang geleden nog 
gespeeld had op de bruiloft van juf Ans.

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Lieuwkemastraat 18
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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: 
3, 4 en 5 februari:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
10, 11 en 12 februari:
Tandartspraktijk De 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

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: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA MAKKUM.

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

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

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

Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

OVERLIJDEN

Met bewondering voor de kracht en 
waardigheid waarmee hij met zijn ziekte 
omging, heeft onze dochter, zus en
tante Pleuny op 16 januari 2017 afscheid 
moeten nemen van haar partner

Dick Visser

Stiefvader van onze pake/beppesizzers 
en nichtjes Fleur en Annabella.

Makkum:
Feikje Wesselius en Manno Bolink 

Amsterdam:
Afke, Bas, Roos en Eef Kostelijk

Als het geluk van een ander jouw geluk is noemen we dat liefde.

Dick heeft zijn leven op eigen-wijze ingevuld, succesvol en zeer sociaal.
Wij hebben te snel los moeten laten

Dirk Tjebbe Visser

* Leeuwarden, 14 september 2046  † Sneek, 16 januari 2017

Je kunt huilen om zijn heengaan
maar je kunt ook blij zijn omdat hij geleefd heeft

Je kunt je ogen sluiten en bidden dat hij terug komt
Of je opent je ogen en ziet wat hij je heeft nagelaten

Je hart zal leeg zijn omdat je hem niet meer ziet,
Of je hart is vol van de liefde die hij je gegeven heeft

Je kunt leven in het verleden,
Of je bent blij met de toekomst omdat het verleden goed was

Je kunt hem herinneren en treuren om het heengaan,
Of je koestert de herinneringen, en laat die voortleven

Je kunt huilen, je afsluiten, leeg zijn en iedereen de rug toekeren,
Of je kunt doen wat hij graag wilde, 

Lach, 
Open je ogen,

Geef liefde en ga door

  Lieve, bijzondere en charismatische echtgenoot van
 Workum:  Pleuny Blanksma-Visser

  Lieve en zorgzame Dick van
  Fleur Lisa 
  Summer in liefdevolle herinnering
  Annabella

  Lieve, trotse en betrokken papa en opa van
 St.-Germain en Laye: Diederik Visser en Sara Philps
  Tom 
  Bas 

 Zeist: Patriek Visser en Femke Storm

 Amsterdam: Eline ter Haar-Visser en Bart ter Haar
  Luca

Oandien binne wy, nei in tiid fan
ôfnimmende sûnens, troch it ferstjerren 
fan

Rein Bakker

Wy winskje, Janet, Siepie, de bern en 
famylje in protte sterkte ta.

Jan & Douwina

Durk & Lolkje

Minne & Nelleke

en bern
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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                  

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!

Daar staan ze dan op de pier van het strand: 
Assepoester, een pinguïn en een ex- showbizz 
presentator. Wie zal de koperen courgette vin-
den? Dit zou zomaar een game kunnen zijn 
tijdens een theatersportwedstrijd. Als je deze 
scene zou zien, zou het ook nog volkomen lo-
gisch lijken. Dat maakt het improvisatiethea-
ter ook zo leuk om te doen en te zien: je weet 
nooit wat je kan verwachten van de inhoud en 
de uitvoering. Wel ben je verzekerd van een 
leuke avond. 
Theatersport Net Te Let uit Makkum is nu 4 
jaar bezig. In deze tijd is er veel getraind en 
gespeeld. Zowel in vrije- als in wedstrijdvor-

men. Het niveau van spelen gaat langzaamaan 
omhoog. Dit heeft geresulteerd in steeds bete-
re tegenspelers. 
Op 28 januari om 20.00 komt Parnassos uit 
Utrecht op bezoek in Makkum. Parnassos is 
een vereniging die al meer dan 15 jaar thea-
tersportervaring meebrengen naar Friesland. 
In het doopsgezinde kerkje (Bleekstraat) gaat 
Net Te Let met de domstedelingen deze wed-
strijd aan, om het publiek te vermaken. Kom je 
ook? Entree is 5€. Wellicht kom je achter het 
antwoord wie de koperen courgette gevonden 
heeft... Vermaak is verzekerd!
Meer info: www.facebook.nl/nettelet

“Daar staan ze dan op de pier”

Van 16 t/m 31 januari
gesloten wegens vakantie
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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

Fan George Batson ferfryske troch Anne Tún-
man, rezjy: Hinke Wolthuizen, rezjy assistinte: 
Tineke Attema. Plak: MFC Maggenheim Mak-
kum.

Spyldata:  Oanfang:
Freed 3 febr. 2017 20.00 oere
Sneon 4 febr. 2017 20.00 oere
Sneon 11 febr. 2017 20.00 oere
Snein 12 febr. 2017 15.00 oere
Foarferkeap: DA Drogist, Markt 1, Makkum. 
Tagongsprizen: leden € 7,50 net leden € 12,50. 
Snein 12 febr. bern oant 16 jier € 5,-. Frelle 

Wildervanck har simmerhûs, dat oan’e mar leit 
en in fiks ein fan’e stêd, sjocht er dizze maai-
tiidsjûn frijwat tryst út. It reint en tongert, de 
lûken fan it hûs rammelje en slagge yn’e wyn. 
As der dan fer skate persoanen in skûle sykje 
foar de nacht en dat er dêrneist ek noch frjem-
de dingen barre, dan binne dit de ingrediën-
ten foar in spannende toanieljûn. Spilers: Atje 
Roorda, Ewoud van der Kamp, Lisa Homan, 
Marko van der Land, Sjirk Wijbenga, Nien-
ke Leijenaar, Paul Doedel, Trijntje Hoekstra, 
Geertina Nota. Grime: Durkje Hoeksema en 
Rianne Stellingwerff

Doarpskrite Makkum spilet “In Skûle yn ‘e nacht”

Op vrijdag 3 februari komt Tjalling van der 
Goot, de bekende strafrecht advocaat, naar 
Makkum. Hij is lid van de maatschap Anker 
&Anker strafrechtadvocaten met de tweeling 
Wim en Hans Anker. In 2016 werd hij door zijn 
vakgenoten genomineerd voor “meest ge-
waardeerde advocaat”. Hij zal vertellen over 
zijn werk dat veelal gaat over geweldszaken, 
opium delicten en zedenzaken. Landelijk werd 
van der Goot bekend doorvgeruchtmakende 

zaken zoals de verdediging in de zedenzaak 
van Robert M , de moord op Milly Boele, de 
man in Franeker die  zijn vrouw wurgde etc 
etc.
Tjalling van der Goot kan boeiend vertellen 
over zijn vakgebied en na de lezing is er ruim-
schoots tijd om vragen te stellen.
Waar: in de Prins te Makkum. Wanneer: 3 fe-
bruari. Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 5,- voor 
leden en niet leden.

Cultureel Podium Makkum organiseert;
Lezing van Tjalling van der Goot

Herhaalde oproep!

De Golden Oldies in Avondrust

Door Judith van Lavieren

De volgende steegjesfair wordt gehouden op 
10 februari 2018 en dus niet in februari 2017. 
Er was wat verwarring ontstaan over de juis-
te datum, het gezellige spektakel  was toch 
om de twee jaar? “Dat klopt”, beaamt Durk-
je Hoeksema van de organisatie, “maar we 
willen meeliften met de Culturele Hoofdstad 
2018. Vandaar onze keus voor 10 februari 
2018. Door de reclame die voor dit evenement 
gemaakt wordt hopen we behalve Makkumers 
ook veel “buitenlandse “ gasten te mogen ver-
welkomen.”

De voorbereidingen beginnen op gang te ko-
men. Het concept blijft hetzelfde: in alle ste-
gen, gloppen en schuurtjes op de route mag 
iedereen meedoen. Of het nu met warme cho-
colademelk, oude boeken of een demonstratie 

is. De route verandert. Er is onlangs namelijk 
weer een nieuw steegje ontdekt in onze Vlec-
ke. Waar dit steegje zich precies bevindt houdt 
Durkje angstvallig geheim. Ze wil wel kwijt dat 
het net zo’n mooie ontdekking was als het ge-
heime steegje bij de Roomse Kerk. “En door 
het recent ontdekte steegje komen bezoekers  
in het Lân fan Taal terecht, waar onder andere 
Makkumer literatuur wordt gepresenteerd.”
Daarnaast  zal tijdens de steegjesfair op 10 
februari 2018 iets bijzonders officieel onthuld 
worden op “steegjesgebied”. Ook hier wordt 
de precieze inhoud zorgvuldig geheim gehou-
den. “Maar er wordt achter de schermen heel 
hard  gewerkt”, verzekert Durkje.

Nog een extra jaar dus om een leuk, origi-
neel, informatief, grappig of smakelijk idee te 
bedenken  en hier een geschikt plekje in een 
steegje voor te vinden!

Steegjesfair op 10 februari 2018

Het is alweer een tijd geleden dat de GOLDEN 
OLDIES op de televisie te zien waren. Het 
ging over een popkoor voor ouderen die met 
elkaar een prachtig popkoor hadden waarbij 
ze veel plezier beleefden. Jannie Brandsma 
is afgestudeerd aan het conservatorium en 
een geschoold zangeres. Al begeleid ze al di-
verse koren, ze zou ook heel graag een ou-
deren popkoor in Avondrust willen beginnen. 
Een koor ook voor ouderen (60+) uit Makkum 

e.o.. Bij voldoende deelname (min. 15 perso-
nen) kunnen we van start gaan. Er zullen 20 
repetities van een uur gegeven worden op de 
woensdagochtend van 10.00 uur – 11.00 uur.  
Het seizoen wordt dan afgesloten met een 
mooie presentatie van een spetterend optre-
den.
De kosten bedragen € 4,30 per repetitie. Aar-
zel niet en geef u snel op bij de receptie van 
Avondrust.   
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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

Pubquiz in Witmarsum. Op zondag 29 janu-
ari 2017 vanaf 17.00 uur zal voor de vierde 
keer de “Pubquiz Witmarsum”  georganiseerd 
worden in De Gekroonde Roskam. Opgave 
als team (max 5 pers) of individueel dege-
kroonderoskam@live.nl of te bellen naar 0517-
531196. (inleg € 2,50 p/p)

Op woensdagmiddag 1 februari vanaf 15.00 
uur laat Hannie Rinia van “Ald Makkum” oude 
foto’s van Makkum zien in woonzorgcentrum 
Avondrust. U bent van harte welkom en de 
toegang is gratis.

Foto’s van Oud Makkum in Avondrust. Op 
woensdag 1 februari laat Hannie Rinia van 
“Ald Makkum” oude foto’s van Makkum zien 
in woonzorgcentrum Avondrust. U bent van 
harte welkom. De middag begint om 15.00 uur 
en de toegang is gratis. 

Zondag 5 februari, Zing Mee in Avondrust, 
Aanvang: 19.30 uur.

Kleedjesmarkt op 5 en 6 februari info@kreaz.nl

Woensdag 8 februari van 14.00 tot 16.00 uur 
excursie van It Fryske Gea in de Makkumer 
Súdwaard Opgave kan tot 15.00 uur een werk-
dag van tevoren via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448 of www.itfryskegea.nl. 
Deelname voor leden gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen € 4,- (t/m 12 jaar 
€ 2,-).

Zaterdag 4 maart speelt “teaterstifting: 
Ach,mea Culpa” het theaterstuk ‘Kredyt’ in 
dorpshuis ‘De Utwyk’ te Schraard. Kaarten 
bestellen via: dorpshuisdeutwyk@gmail.com
o.v.v. naam en het aantal kaarten dat u wilt 
bestellen.

Agenda

It Posthûs zoekt uitbreiding van team!
 
Wil jij werken bij een bedrijf:
- waar geen dag hetzelfde is?
-  waar gastvrijheid voorop staat?
-  waar je in de zomer en vakanties lekker veel uren kan wer-

ken?
-  waar je werkt in 1 van de leukste teams van Makkum?
-  waar men niet vies is van hard werken, maar ook van een 

gezellige nazit?
-  waar je genoeg vrije tijd overhoudt om op stap of naar het 

strand te gaan?
 
Solliciteer dan bij It Posthûs. Wij zijn op zoek naar:
-  bedieningsmedewerkers, bij voorkeur uit de omgeving
-  zelfstandig werkend kok (minimaal 30 uur per week, eerst 

half jaar, eventueel langer)
-  schoonmakers, voornamelijk voor in de zomerperiode
 
Wil je in aanmerking komen, stuur dan een mail met een 
motivatie naar info@itposthus.nl.

Ophalen oud papier 
Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag 
4 februari uw oud papier op.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereni-
ging vanaf 9 uur langs om de dozen langs de 
weg op te halen. Voor de straten ten Noorden 
van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de 
Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we er van-
uit dat iedereen de mogelijkheid heeft om het 
oud papier zelf in de container te brengen. Bij 
voorbaat hartelijk dank!

Plusdienst in
het Anker
Plusdienst 29-1-2017 om 19.00 uur in het 
Anker. ‘Een dienst om nooit te vergeten’ 
Samen delen en aanbidden. Remco Hak-
kert en zijn team komen 29 januari in de 
plusdienst te Makkum.

De dienst bestaat uit het samen zingen van 
de mooiste liederen (van hymnes tot Op-
wekking), een woord en solo’s van Remco, 
schriftlezing en gebed.

De dienst is zó gevarieerd dat het jong en 
oud samenbindt. Komt u ook? En neem 
gerust iemand mee, de toegang is vrij! Na 
afloop is er koffie/thee en kunt u nog even 
napraten indien u dat wilt.

De Plusdienstcommissie PKN Makkum.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 28 januari
Lions’66 1 - Makkum 1 14.30 u
Kantinedienst
12.00-15.00 u Kantine commisie
15.00-19.00 u Hinke Lemstra/Piebe Adema
Zaterdag 4 februari
Makkum 1 - Arum 1 15.00 u
Harlingen JO15-1 - Makkum JO15-1 14.00 u
Kantinedienst
12.00-15.00 u Kantine commisie
15.00-19.00 u Geert Melchers/Warren vd Veen

Opbrengst ms collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS 
Fonds is het mooie bedrag van  €  1.078,60  
in Makkum opgehaald.  Het opgehaalde col-
lectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor 
een beter leven nu en een toekomst zonder 
MS), begeleiding en voorlichting. Alle gevers 
en collectanten: hartelijk dank voor uw/jullie 
bijdrage !
De coördinator, Corrie Koornstra

U wilt toch ook gevonden worden op



pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 25 januari 2017

Zoekertjes
Vakantie woningruil Makkum-San Francisco 
juli 2017: Woningruil gezocht in Makkum of 

omstreken voor ongeveer de hele maand juli. 
We willen graag nabij onze familie zijn in Mak-
kum. We bieden aan: een vrijstaande woning 
vlakbij San Francisco, California in een heu-

velrijk, zonnig gebied (San Anselmo), omringd 
door prachtige wandel- en fietspaden, en op 
loopafstand van een gezellig stadje. Sfeervol 
huis met 3 slaapkamers en mooie tuin. Wij 

zijn een gezin met twee jonge kinderen (4 en 
6 jaar oud). Wij hebben een kat.

Emailadres: marjoleinoele@hotmail.com of 
gkuperus@hotmail.com

Te koop: Centrifuge, magnetron, diverse 
“Aanzien” jaren vanaf 1945 t/m 2014 tegen 

elk aannemelijk bod. Tel 06-22496095

Te koop 4 jonge cavia’s, geboren 21-12-‘16
€ 5,00 per stuk. Tel.0515 542998

Op zaterdag 14 januari j.l. ben ik ‘s-avonds 
op de Harlingerdijk een Toyota Yaris wieldop 
verloren. Wie heeft hem gevonden en maakt 

mijn auto weer blij? Alvast bedankt voor de te 
nemen moeite.

Marjo Devilee, 06-383 00 743

Op woensdagmiddag 1 februar vanaf 15.00 
uur laat Hannie Rinia van “Ald Makkum” oude 
foto’s van Makkum zien in woonzorgcentrum 
Avondrust. U bent van harte welkom en de 

toegang is gratis.

Naadje los? Broek kapot of te lang? Scheur 
in de jas? Reparaties en/of aanpassen tegen 

een kleine vergoeding (want weggooien is 
zonde). Bel Rieneke, 06-14413153, Witmar-

sum, en vraag naar de mogelijkheden!

Ik ben een eerstejaars pabostudente die op 
zoek is naar een oppasbaantje. Ik ben zowel 
doordeweeks als in het weekend ‘s avonds 
beschikbaar. Ik ben 17 jaar en ik ben mobiel 

bereikbaar via 06-11943797.

Heeft u spullen voor Aktie kerkenwerk PKN 
Makkum? Bel dan met tel. 0517-532420 en 

het wordt bij u opgehaald.

Gezocht in Makkum; huiswerkbegeleiding 
wis-, natuur-, en scheikunde niveau 3, 4 vwo. 

Didactische ervaring gewenst. 
Tel. 06-34302227.

Gevraagd gratis dames en herenfietsen 
kinderfietsen onderdelen van fietsen ook erg 

welkom, tel. 06-15507737

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.

VW Golf Plus 1.2TSi (bj 2011) Peugeot 308 1.2VTi (bj 2014)
Zwartmetallic
airco
Cruise
navigatie
Lm velgen
nw staat
6 maanden
garantie

Zilvermetallic
5 drs
Navigatie
airco
Cruisecontrol
nw staat
6 maanden
garantie 

e 12.980,- e 13.980,-
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-  Verdwaal je op internet als het gaat om het 
zoeken en boeken van je reis?

-  Begrijp je niets van de verborgen extra 
kosten?

-  Wil je persoonlijk contact en ook ’s avonds 
of in het weekend hulp bij je reisvragen?

-  Ben je veel tijd kwijt aan het zoeken, kijken 
en vergelijken van vervoer en accommo-
daties op websites?

-  Klik je na uren surfen toch alles weg om-
dat je niet zeker bent van je deal?  Herken-
baar?

Dit kan anders. Makkum is een persoonlijk  
reisadviseur rijker, Danielle Rinsma - Face-
2Face Travel.  
Je kunt bij haar terecht met al je vakantie-
wensen en reisvragen.  Haar missie? “Iedere 
vakantiewens vertalen naar een fantastische 
reisbeleving. “Ik weet dat ik mijn werk goed 
gedaan heb als mensen enthousiast en 
gerust op reis gaan en met mooie reisver-
halen en tevreden terugkomen”.  Voor het 
bespreken van je vakantiewensen maakt 
Danielle een persoonlijke afspraak. “Na deze 
afspraak maak ik maak een persoonlijk en 
helder reisvoorstel met keuzemogelijkhe-
den volledig afgestemd op je reiswensen. 
Een eerlijk en overzichtelijk voorstel zonder 
verassingen achteraf”.  Zelf een reis of ac-
commodatie in gedachten? Ook deze reis 
kan gecontroleerd en geboekt worden. “Ik 
boek bij alle touroperators, weet voor elke 
reis de beste reisaanbieder in te schakelen 

ADVERTORIAL

Eindelijk! Het is tijd om vakantieplannen te maken
en een reis te boeken. Maar dat valt nog niet mee…

en doe standaard een prijscheck”.  Voor een 
persoonlijk reisadvies betaal je niets extra of 
meer dan wanneer je online of via een reisbu-
reau boekt. Elke reis financieel gewaarborgd 
onder ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds 
door aansluiting bij Face2Face Travel.

Heb je interesse Danielle Rinsma in te scha-
kelen als jouw persoonlijk reisadviseur? 
Neem dan contact op. Dit kan via mail: 
danielle.rinsma@face2facetravel.nl  of 06-
14950397. Of bezoek de website of face-
bookpagina. 

Open Makkumer
Wintertrimloop
Op zaterdag 21 januari jongstleden werd, on-
der mooie weersomstandigheden, voor de 
31e maal de Open Makkumer Wintertrimloop 
gehouden. Het was droog, temperatuur  iets 
boven nul en er stond weinig wind. Ideale 
omstandigheden dus om hard te lopen! Een 
deelnemersveld van 266 lopers; 166 heren, 68 
dames en 32 jeugdleden. De winnaar bij de 
heren was Paul Geertsma uit Leeuwarden in 
een snelle tijd van 34.00 minuten. Bij de da-
mes wist Antje Hofman uit Koudum beslag te 
leggen op de 1e plaats in een tijd van 43.52. 
De eerste Makkumer die over de finish kwam 
was Jetze Genee in een tijd van 37.59 (in de 
einduitslag op de 5e plek). Bij de dames was 
dit Nynke Steigenga (in de einduitslag 2e).

Met een 50 vrijwilligers is deze trimloop weer 
tot een goede einde gebracht! De commissie 
is zeer content met de medewerking van deze 
vrijwilligers en wil ze hiervoor ook hartelijk 
dank zeggen!

Een speciaal woord van dank is bestemd voor 
de sponsors van deze trimloop: Amstel Bier, 
Bakker Kluft Makkum, Hunia Drukkerij Wor-
kum en BlomYnien uit Makkum.
Volgend jaar vindt de 32e editie van deze 
Open Makkumer Wintertrimloop plaats op de 
3e zaterdag van januari.

Voor de overige uitslagen en alle foto’s, ge-
maakt door Kim Dijkstra, verwijzen wij u graag 
naar de website van VV Makkum (www.vv-
makkum.nl).

Witmarsum, 18 januari 2017 - September Wit-
marsum, aanbieder van liefdevolle zorg voor 
ouderen met geheugenproblemen, verwel-
komde afgelopen december haar eerste be-
woners. September Witmarsum is gevestigd 
aan de Arumerweg 53 en beschikt over zeven-
tien appartementen. September Witmarsum is 
de vijfde vestiging van Wonen bij September 
in Nederland.

In de woonhuizen van September draait de 
zorg om liefde, aandacht en betrokkenheid. 
Bij September gaan we daarom uit van datge-
ne dat iemand nog wel kan. Tuinieren, samen 
koken of het doen van de was, bij ons verve-
len ouderen zich alleen wanneer zij dat zelf 
graag willen. De deuren van het huis staan al-
tijd open voor familie, vrienden en bekenden. 
“Mensen in het eigen sociale netwerk moeten 
zich bij ons net zo welkom en thuis voelen als 
onze eigen bewoners” zegt oprichter Michiel 
van Putten.
Bij September organiseren we het reilen en 
zeilen in het woonhuis radicaal anders dan 
de gevestigde orde. Doordat wij onze mede-

werkers meer eigen verantwoordelijkheid ge-
ven, worden managers overbodig. Als gevolg 
daarvan kan er bijna dubbel zo veel personeel 
ingezet worden voor onze bewoners. Hierdoor 
is er echt tijd en ruimte om oprechte aandacht 
voor elkaar te hebben.
De eerste bewoner, mevrouw Yntema vertelt: 
‘Het was in het begin wel moeilijk, ik moet 
wennen.’ Haar familie is blij dat ze hier haar 
plek heeft gevonden. Haar twee zussen vertel-
len: ‘Het is hier heel gastvrij, de familie wordt 
betrokken bij alles wat er gebeurt en er is al-
tijd koffie, thee en wat te eten. Dit is nu het 
huis van onze zus, zo voelt het voor haar en 
voor ons en dat is een mooi teken. Dat doet 
je goed.’
Het woonhuis van September is gevestigd in 
het voormalig gemeentehuis van Witmarsum 
en heeft 17 appartementen van 30 tot 50 vier-
kante meter die geheel naar eigen smaak mo-
gen worden ingericht. De belangrijkste plek in 
het huis wordt natuurlijk ingenomen door de 
gezellige woonkeuken, waar elke dag vers 
wordt gekookt. De mooie woonkamers met 
openslaande deuren aan de voor- en achter-

kant van het pand zorgen er voor dat er, zodra 
het iets minder koud is, volop kan worden ge-
noten van de prachtige omgeving en de ruimte 
rondom het pand. 
Verantwoordelijk voor dit alles is Caroline Krol, 
zij is als leidinggevende de spin in het web en 
zorgt voor korte lijnen met bewoners, familie, 
en collega’s. Zij is voor iedereen het eerste 
aanspreekpunt. Een veilig en geborgen ge-
voel. 
De belangstelling voor het wonen bij Septem-
ber is groot. Bij de verschillende informatie-
bijeenkomsten hebben wij een enorme op-
komst gezien. Ook nu staan de deuren open 
voor belangstellenden. Nu het huis wordt be-
woond betekent dit natuurlijk dat u op bezoek 
komt bij onze bewoners, vandaar dat wij u 
vragen u aan te melden voor het open huis dat 
wij organiseren op vrijdag 27 januari van 14.00 
tot 16.00 en zaterdag 28 januari van 10.00 tot 
12.00 uur. 

Voor aanmelding of meer informatie kunt u 
zich richten tot Caroline Krol op 06-44857920 
of via e-mail: caroline@wonenbijseptember.nl 

Eerste bewoners nemen intrek in September Witmarsum

Open huis op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari



Provinciaal Inpassingsplan

In opdracht van de provincie Fryslân wordt er een Provinciaal 

Inpassingsplan (PIP) gemaakt voor het realiseren van wind-

park Nij Hiddum-Houw bij de Kop van de Afsluitdijk.  

Dit windpark krijgt een omvang van circa 42 MW en is een  

initiatief van het samenwerkingsverband Brouwer  

Windturbines BV, Windpark A7 en Nuon Wind. 

Provinciale coördinatieregeling

Provinciale Staten hebben op 26 oktober 2016 besloten om 

voor de besluitvorming die nodig is om Nij Hiddum-Houw 

mogelijk te maken, de provinciale coördinatieregeling van 

toepassing te verklaren. 

Deze coördinatieregeling op grond van artikel 3.33 Wet  

ruimtelijke ordening (Wro) maakt het voor PS mogelijk,  

de besluitvorming die nodig is voor de realisatie van  

Nij Hiddum-Houw te coördineren (artikel 3.33, lid 1 sub b 

Wro). Coördinatie is in dit geval verplicht op grond van  

artikel 9f, eerste lid Elektriciteitswet.

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Om de milieugevolgen van Nij Hiddum-Houw te onderzoeken  

wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld voor de vast- 

stelling van het PIP en de besluitvorming op de Omgevings-

vergunning, waarvoor de gemeente Súdwest-Fryslân het  

bevoegd gezag is. 

De manier waarop de gevolgen voor het milieu onderzocht 

zullen worden, staat aangegeven in een concept Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De initiatiefnemers hebben 

deze laten opstellen.

Op donderdag 26 januari 2017 organiseert de provincie een informatiemarkt 

over windpark Nij Hiddum-Houw. U bent tussen 17.00 en 20.00 uur van 

harte welkom in dorpshuis It Bynt te Wons. U krijgt hier van de provincie, 

gemeente en de initiatiefnemers informatie over Nij Hiddum-Houw, het NRD 

en de procedure. Wij beantwoorden uw vragen graag. Meer informatie over 

Nij Hiddum-Houw: www.fryslan.frl/nijhiddumhouw.

De terinzagelegging van de concept Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau is de eerste stap in de procedure. De Commissie 

voor de m.e.r. zal een advies geven op de inhoud van de NRD.

U kunt de concept NRD inzien

De concept NRD ligt van 16 januari t/m 26 februari 2017  

ter inzage in het:

•  Provinsjehûs, Tweebaksmarkt 52 in Leeuwarden (werk- 

dagen 9.00-16.00 uur, graag vooraf contact opnemen).

•  Gemeente Súdwest-Fryslân, gemeenteloket aan de  

Markstraat 15 in Sneek (tijdens de reguliere openings- 

tijden, zie www.sudwestfryslan.nl).

U kunt de stukken ook online inzien,  

via www.fryslan.frl/nijhiddumhouw.

Inspraak

Zolang de stukken ter inzage liggen kunt u uw zienswijze 

over de concept NRD mondeling of schriftelijk naar voren 

brengen bij Gedeputeerde Staten. Zienswijzen per e-mail 

dient u uitsluitend naar het volgende adres te sturen:  

wind@fryslan.frl.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Gedeputeerde 

Staten, t.a.v. Nij Hiddum-Houw,  Antwoordnummer 3269, 

Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden. 

Heeft u vragen? U kunt contact opnemen met de Provincie 

Fryslân, tel. (058) 292 5925 of via de mail wind@fryslan.frl.

Bekendmaking Provinciale coördinatieregeling

Windpark
Nij Hiddum-Houw

Concept NRD ter inzage

U bent donderdag 26 januari van harte  
welkom in dorpshuis It Bynt te Wons.
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Door Judith van Lavieren

Afgelopen week was Blomynien drie dagen 
gesloten. De winkel werd door schildersbedrijf 
Jacob Nota voorzien van een nieuw kleurtje. 
De deuren, voorzetramen en wanden zien er 
allemaal weer tiptop uit. “Het was hard werken 
tot in de avond, om dit allemaal in drie dagen 
voor elkaar te krijgen, maar het is prachtig ge-
worden”, zegt Aaltje Hendriks.

“Dit is een geweldig pand, maar niets is hier 
recht en ook de tegels bleken per wand een 
verschillende tint te hebben. Het was dus nog 
even zoeken naar de juiste kleuren.

Het werd een grijsgroene tint met precies de 
juiste ouderwets-romantische uitstraling die 
past bij Tichelaar .De grote schoonmaak heb-
ben we ook meteen gehad nu alles van zijn 
plek moest. Gelukkig staan de meeste meu-
bels hier op wielen”, lacht Aaltje. 

Vrijdag 20 januari was de winkel weer geopend 
en was Aaltje met Marian en Ritza alweer druk 
bezig met het uitstallen van tulpen in allerlei 
soorten ter gelegenheid van de tulpenweken. 

Nieuwe kleuren voor Blomynien
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Door Judith van Lavieren

Op woensdag 18 januari heeft Nelly Roosma 
op Voorstraat 17 haar winkel Pand 17 geo-
pend. Ze verkoopt vintage and more. Of an-
ders gezegd: alles wat de vrouw nodig heeft. 
Behalve vintage kleding zijn er ook schoenen, 
sjaals, tassen en andere accessoires te koop. 
En er is een beperkt aanbod herenkleding.
“Dit pand is al meer dan 90 jaar in de familie, 
het is mijn geboortehuis”, vertelt Nelly Roos-
ma. Na haar vader en broer heeft Nelly er nu 
haar werkplek gecreëerd. En  wanneer haar 
huis op de Turfmarkt verkocht wordt, is het 
ook de bedoeling dat dit haar woonhuis wordt.
Nelly was niet eerder werkzaam in de mode, 
maar privé wel altijd al een fashionista. Maar 
nu ze van haar hobby haar werk gaat maken 
heeft ze het ook meteen goed aangepakt met 
een nieuw plafond, verlichting en wanden. De 
stellingen fan heit staan, keurig opgepimpt, 
op hun oude plekje. “Se ha hjir altiten stoeng 
en moesten hjir ek bliuwe”. Het dressoir fan 
skoanmem is omgetoverd tot kassa. 
“De afgelopen tijd had ik al een aardige voor-
raad vintage opgebouwd en na het bekend-
maken van de plannen kreeg ik ook best veel 
inbreng”. Mensen kunnen vanaf nu kleding 
inbrengen tijdens de openingsuren en ontvan-

Nelly Roosma opent haar Pand 17

gen na verkoop een percentage van de op-
brengst. Nelly Roosma let scherp op de kwa-
liteit en een goede pasvorm van de kleding. 
Badmode, ondergoed en nachtmode neemt 
ze niet in. Ze stoomt de kleding, zodat die net-
jes en bacterie vrij in de rekken hangt.

“Pand 17 moet een toegankelijke winkel wor-
den met aantrekkelijk geprijsde vintage mode. 
Een fashionista koopt graag eens wat nieuws. 

En er is zoveel kleding die nog geschikt is voor 
een tweede ronde. Iedereen heeft wel eens 
een impulsieve of tegenvallende aankoop…
Ik hoop dat het allemaal lekker gaat rouleren.  
Hoe groter de inbreng en verkoop, des te af-
wisselender de collectie”.

Pand 17 is geopend op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 11 tot 17 uur, vanaf het  voorjaar 
eventueel ook op zaterdag. 

Op woensdagavond 15 februari a.s. staat 
Avondrust in het teken van het voorjaar! De 
workshop is, naast de bewoners van Avon-
drust, toegankelijk voor iedereen  uit Makkum 
en omgeving! Tijdens deze workshop maakt u 
een sfeervolle hangende krans of een bloem-
stukje in voorjaarssfeer. Uw keuze kunt u bij 
aanvang van de workshop maken. Alle mate-
rialen zullen aanwezig zijn, zoals strokransen, 
oase, gedroogd mos, verse bloembollen, tak-
ken, kunstvogeltjes en diverse versieringen 
van natuurlijke materialen. Bij het opmaken 
van de krans wordt gebruikt gemaakt van een 
lijmpistool. Het belooft een gezellige avond te 
worden, inclusief een hapje en een drankje. 

Iedereen zal na afloop een sfeervol bloem-
stuk gemaakt hebben, welke bovendien lang 
bewaard kan worden! Deze avond wordt ge-
organiseerd door de vrijwilligers van de ‘Kof-
fieBar’ van Avondrust en de workshop wordt 
begeleid door Jacoba Lemmens uit Wons. 
Sinds 5 jaar geeft zij creatieve workshops en 
schilderlessen via Jacoba Workshops. Kosten 
zijn € 16,00 p.p. Bewoners van Avondrust be-
talen € 10,00 p.p. als bijdrage. U kunt zich tot 
8 februari opgeven bij de receptie van woon-
zorgcentrum Avondrust, tel. nr. 231655.
Deze workshop duurt maximaal 1,5 uur. We 
starten om 19.30 en het zal tot ongeveer 21.00 
duren.

Avondrust in het teken van voorjaar



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

Kapsalon Kreatief
             

Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel 

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340
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www.facebook.nl/KruidenDeGroeneDraak


