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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

7Rotonde oan ’e ynfalswei nei
Makkum stiet der prachtich by

Door Judith van Lavieren

De deelnemers en  vrijwilligers van Timmer-
dorp Makkum kijken terug op drie geslaagde 
dagen. Op het scoutingterrein verrezen weer 
de mooiste bouwwerken, dit keer helemaal 
in de sfeer van het thema: de wildernis. Be-
ren en aapjes op de veranda’s, takken als 
slingers en de hutten waren door een ruime 
voorraad stoffen smaakvol aangekleed.
Op de eerste dag werd het Timmerdorp 
feestelijk geopend door Vollie Oostenveld en 
de neef van Freek Vonk. Naast het bouwen 
vermaakten de kinderen zich met een survi-
valbaan, boogschieten en bij de vuurton met 
het roosteren van marshmallows.
De tweede dag werd geopend met een op-
dracht: zoek in je bouwwerk naar Renee. De 
Renee’s bleken dikke zwarte spinnen te zijn 
die trots op de hutten bevestigd werden. 
“Commissielid Renee Dierick kon niet bij het 
timmerdorp aanwezig zijn. De spinnen waren 
naar haar vernoemd ”, vertelt Beanca Bon-
gers van de organisatie. Hierna kwam And-
rea van Dreessies feesies op bezoek met een 
koningspython, vogelspinnen en hoe heette 
dat dier nu weer dat op je hand mocht zit-
ten? “Een baardschaat ! “,zegt een van de 
kinderen enthousiast. Het was een grasva-
raan weet begeleider Freddie Groen. “Erg 
mooi om te zien hoe deze mevrouw rustig 
vertellend de kinderen vertrouwd maakte 
met  “enge” beesten . Ze begon op een be-
hoorlijke afstand van de kring, maar op het 
laatst zat ze in het midden. Ze vertelde heel 

duidelijk wat je wel en niet moest doen en 
uiteindelijk durfden alle kinderen de slang 
om de nek te hebben!” . ’s Middags was er 
verkoeling op een buik/waterglijbaan.
Op de derde dag van het Timmerdorp is het 
in en om het Timmerdorp een drukte van be-
lang.“De kinderen hebben het naar hun zin 
en de vrijwilligers ook”, zegt commissielid 
Beanca Bongers. “Vrijwilligers die van plan 
waren een halve dag te helpen zijn hier al 
drie dagen.”Buiten veel geklop van hamers 
en veel actie op het springkussen. Binnen 
worden T-shirts en vlaggen geverfd en lijkt 
het wel een filiaal van Jan Sikkes. Een grote 
voorraad stoffen is uitgestald en de kinderen 
kunnen hier komen shoppen.”Ik zoek een 
stof voor hangmatten.” “Is deze stof water-
dicht?” Er wordt nauwkeurig gemeten om 
alles passend te krijgen.

Vervolg op pagina 3
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
De Tabbe 13

Vraagprijs
€ 375.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Gezellig en leerzaam Timmerdorp Makkum
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FamilieberichtenInfo
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: 
11, 12 en 13 augustus:
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
18, 19 en 20 augustus:
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
- 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

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings- 
advertenties, kopij, ingezonden 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

Fiersten te betiid is ferstoan

“ÚS GRUTTE”
 

Jan Poepjes

Hoe slim kinsto immen misse
hoe grut is dan de pine

it lit dy yn it ûnwisse
oant de dei ..... dêr wêze sil

in lege “Leugenbank”
docht dy dan tinken 

oan de petearen fan alle dagen 
by ‘t fuortgean noch efkes wize

mei altyd wer dy laits
tinkend oan dy tiid

en de rêst dy út dyn eagen strielde
komt it momint fan ôfskie

Jan, tige tank foar dizze moaie tiid
foar dyn stille humor
dyn moaie petearen

mar benammen dyn freonskip.

Al dyn freonen fan de “Leugenbolle”.

Samar fuort

Grutte Jan

In leech plakje yn us famyljerûnte

  Durkje
  Baukje & Bastiaan
       Sem 
       Janne
  Marieke & Douwe
        Elize 
        Colin
  Anneke 

Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig, 

stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraak-

taal, sociaal) verloopt langzamer of 
anders dan gewenst

• De schoolresultaten (leren lezen, 
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend 
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig 
oefenen 

• Er is een diagnose vastgesteld, maar 
hoe daar mee om te gaan op school? 
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beeldden-
ker, ADHD, PDD-NOS, etc.) 

• Er komt niet uit, wat er wél in zit!

De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in 
het begeleiden en coachen van kinderen 
bij wie leren niet vanzelf gaat. 

Niet denken in problemen en belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

Wat sille wy us leave freon,

grutte Jan

misse.

Anne en Christine 
Paula en Gerrie en de bern en lytsbern
Jantsje en Jeffrey en de bern
Klaske en Peter en de bern

Jaap en Ali
Janita en Martin en de bern
Jessica en Harold en de bern
Dirk en Renate en de bern

Durkje en Jan †
Baukje en Bastiaan en de bern
Marieke en Douwe en de bern
Anneke

Peter en Rennie
Petra en Thijs en de bern
Roland en Valerie en de bern
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Vrijdag 11 augustus: Witmarsum – Camping 
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de 
kantine van Mounewetter.
Vrijdag 18 augustus: Witmarsum – Camping 
Mounewetter, Bingo. Aanvang: 20.00 uur in de 
kantine van Mounewetter
Zaterdag 19 augustus van 13.30 uur tot 17.00 
uur Tjserkepaad. De kerken in Piaam, Skuzum 
en de Van Doniakerk in Makkum zijn open. In de 
Van Doniakerk is Fiber Art van Eveline v.d. Pas 
tentoongesteld.

Agenda

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

Timmerdorp Makkum
Vervolg van voorpagina

Tussen de middag is het vlak voor de lunch 
tijd voor de groepsfoto. Uw reporter heeft de 
eer deze vanaf een stapel pallets te mogen 
maken. “Een leuk bedankje voor onze spon-
soren”, zegt Freddie Groen.
Timmerdorp Makkum werd mogelijk gemaakt 
door de gemeente SWF, Bas Zijp, Jumbo 
Kooistra, De Eerlijkheid,Vollie.nl, Bouw en 
Timmerbedrijf Miedema van der Velde,  Jan 
Sikkes, De Vlas Transport BV en  Provis Bouw-
kundige Keuringen. En natuurlijk de commis-
sie, de vrijwilligers en de enthousiast bouwen-
de kinderen.

Door Judith van Lavieren

Tot en met 15 september is er in het Waagge-
bouw een mooie expositie van schilderijen van 
8 Makkumer schilders. Naast schilderijen zijn 
er fraaie maquettes van Jouke van der Veen 
van gebouwen uit Makkum. “Bovendien ho-
pen we binnenkort de klok uit de afslag hier 
te kunnen laten zien”, vertelt Tiny Koornstra. 
“De plaats op de muur is al vrijgemaakt.” 
Koornstra organiseerde samen met de ande-
re mensen van Ald Makkum (Otto Gielstra, 
Jan Koornstra, Coby Tuinier en Hindrik van 
der Veen) de expositie. De openingstijden 
zijn donderdag van 14.00 van 18.00 uur, vrij-
dag van 10.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 
10.00 tot 18.00 uur. Mocht de grote deur aan 
de voorzijde gesloten zijn dan kunt u door de 
deur in de Waagsteeg naar binnen.

Na een kort welkom door de voorzitter van Ald 
Makkum ,Otto Gielstra, werd het woord gege-
ven aan  voormalig toskedokter Oege Hoek-
stra. Geheel volgens de mode van tegenwoor-
dig begroette die het publiek genderneutraal: 
“Wolkom keunstfreonen!” Net zoals bij het 
ontstaan van een kunstwerk is voor zo’n ope-
ningstoespraak denkwerk en voorbereiding 
nodig hield hij de toehoorders voor. Hij hoorde 
dat veel van de exposanten les hadden gehad 
van Antje van der Werf. Toch bleek hun werk 
heel verschillend te zijn. Hoekstra waagde 
zich zelf ook aan de schilderlessen en ontdek-
te dat  de manier van presenteren van kunst 
belangrijk is en moeilijker dan je denkt. Toen 
er  tijdens Makkum Art beelden in zijn tuin ge-
exposeerd werden dacht hij dat het plaatsen 
in een halfuurtje wel gepiept zou zijn, maar 
het was een dag werk. Hij had veel lof voor 
de manier waarop Ald Makkum de schilderijen 
had geëxposeerd. Na een uitvoerige bespre-
king probeerde Hoekstra de tentoonstelling te 

openen door in zijn eigen schilderij een gat te 
slaan. Het doek gaf echter niet mee, waarop 
hij de tentoonstelling opende door het koord 
voor het trapgat van het haakje te halen.

De Makkumers waarvan u schilderijen kunt 
zien op deze expositie zijn: Wijke Sietzema, 
Hidzer Sietzema, Hindrik van der Veen, Ni-
colette Denekamp, Deli Oostenveld, Douwe 
Amels, Corrie van der Werf en Tiny Koornstra.
Laatstgenoemde is ook van plan tijdens de 
openingsuren te gaan schilderen. Belangstel-
lenden mogen bij haar aan de tafel plaats ne-
men en zelf een poging tot tekenen of schilde-
ren wagen. 

Opening expositie ‘Skilderwurk fan 
Makkumers’ in het Waaggebouw

 
K.V. Meiinoar Ien te Cornwerd 

 
organiseert 

Vrijdag 18 augustus a.s. 
 

NACHTKAATSEN 
voor leden en niet-leden 

 
Aanvang: 19.00 uur  

 
Opgeven voor donderdag 17 aug. 19.00 uur 
 via de mail: kvmeiinoarien@hotmail.com 

of telefoon:  
Jet Wijnia  06 5277 0997 

Nienke Leijenaar 06 1831 9753 
 

Mooie tegoedbonnen van juwelier Kramer te winnen! 
 

Kransen gesponsord door café De Belboei! 
 

Zoals altijd is er ook weer ringrijden voor aangespannen 
paardenwagens in het dorp aanvang 19.30. 

 
Zaterdagavond 19 augustus 

BBQ voor iedereen bij het dorpshuis 

BOSCH CAR SERVICE HORJUS 
Heeft u ook het gevoel dat uw airco het niet doet of

heeft u nare geurtjes uit uw airco?
Kom dan vrijblijvend langs voor een check!

Voor al uw auto onderhoud en reparatie’s 
Auto en boedelbak verhuur.

Avia tankstation, 24h per dag tanken

Suderseewei 7 | Makkum | 0515-231318
info@garagehorjus.nl www.garagehorjus.nl  

AUTO VAN DE WEEK 
Volkswagen Golf Plus 1.2TSi
Automaat, Highline uitv.
bouwjaar 2010
km stand 97000
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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

Kerkdiensten
13 augustus half tien R.K. viering in
de Doopsgezinde Kerk. 
Voorganger Bisschop R. van den Hout.

13 augustus 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. G. Rol Exmorra
20 augustus 9.30 uur Van Doniakerk
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

Te koop: Zak vol jongens kleding maat 140-
146. Merken Vingino en Cars. Plus nieuwe 
Sneakers maat 37 en sportschoenen €35,- 

tel:06-10468275. Origineel dekbed (bedstee) 
rood/wit geblokt uit het voormalig grutters-
winkeltje te Exmorra €15,-. Diverse oude 

zeepjes ook niet weg €2,-per stuk.

Te koop: 2 persoons luchtbed met ingebouw-
de electrische pomp. Tel: 06-15020753.

Te koop: Set (4x) Dunlop winterbanden op 
stalen velg voor Suzuki Swift. Maat 175 / 65 

R15”. Prijs 99 euro! Tel: 06-42336205

Schuurverkoop i.v.m. verhuizing. 
Zaterdag 12 augustus van 09:30 -15:00 aan 

de Papiermolenstreek 3 in Makkum.

Zoekertjes

Door Judith van Lavieren

Al vanaf januari 2016 wordt er in Makkum 
meegehaakt aan het project “Grootste deken 
van Friesland”. Maar liefst veertig dekens gin-
gen er al richting Leeuwarden. Een zevental 
dames van de haak-maar-aan- groep, die om 
de week op donderdag in de bibliotheek bij 
elkaar komt, houdt zich de afgelopen weken 
en de komende tijd bezig met een bijzonder 
project: het haken van 6 Escherdekens.

Makkumer Haakgroep geïnspireerd door Escher
“Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 zal er veel 
aandacht zijn voor Escher”, vertelt Ineke de 
Vries. “Na 2018 moet iedereen weten dat Es-
cher in 1898 in het Stadspaleis te Leeuwarden 
geboren werd. De “bekendste Leeuwarder al-
ler tijden”. Het Fries Museum gaat van 28 april 
tot 28 oktober een tentoonstelling aan hem 
wijden.”

Naar aanleiding van die plannen kwamen 
mensen van het Fries Museum, Esmeralda de 
Vries (een van de initiatiefneemsters van de 
grootste deken), twee studentes van het NHL 
en vertegenwoordigers van haakgroepen uit 
Grou, Leeuwarden en Makkum bij elkaar. Ineke 
de Vries ging er heen als vertegenwoordigster 
van Makkum. “ Men heeft aan elke groep ge-
vraagd om 6 dekens te haken die geïnspireerd 
zijn op het werk en de ideeën van Escher. De 
studentes van het NHL zorgen voor een site 
waar naderhand de patronen op te vinden zijn, 
zo moet dit project weer een inspiratiebron 
voor anderen worden.”

Ineke verdiepte zich in het werk van Escher. 
“Hoewel hij daar erg bekend om is heeft hij 
niet alleen in zwart-wit gewerkt, maar ook in 
kleur. Thema’s in zijn werk die ik gebruikt heb 
zijn verder de in elkaar passende vormen, het 
van licht naar donker werken en het suggere-
ren van diepte.” Dat resulteerde in drie haak-

patronen: de stemvorkdeken (met in elkaar 
passende stemvorken), de vlagdeken (van 
licht naar donker) en de log cabindeken (met 
dieptewerking). De dekens worden een keer 
in zwart-wit tinten uitgevoerd en een keer in 
kleur. “Ik vond het mooi om te laten zien dat 
dat een totaal ander effect geeft”, aldus Ineke.
Bij het uitwerken van de patronen op de com-
puter had Ineke de Vries veel profijt van haar 
jarenlange ervaring als instructrice bij Senior-
web. Voordat de  Eschergroep van start ging 
checkte Jant Postma alle patronen. Daarna 
gingen de 7 dames van de Eschergroep  er-
mee aan de slag. De Eschergroep bestaat uit 
Nelie Laansma, Martje Quarré, Klaasje van der 
Boom, Teatske van Klasbeek, Jannie van Mal-
sen en Ria Kooistra. Sommige dames werken 
samen aan een deken, anderen nemen alleen 
een deken voor hun rekening. Als de dekens 
klaar zijn zullen ze in februari en maart 2018 
geëxposeerd worden in de bibliotheek van 
Makkum. 

Het is de bedoeling dat de site met de patro-
nen een inspiratiebron voor anderen wordt, 
maar bijzondere projecten als de Escherde-
kens zorgen ook voor veel inspiratie binnen de 
Makkumer groep. “Het is altijd erg gezellig in 
de bieb, er zijn leuke contacten door ontstaan. 
Het zou leuk zijn om de groep ook na KH2018 
bij elkaar te houden”, aldus Ineke de Vries.

U wilt toch ook gevonden worden op

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.
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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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

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

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend
Door Judith van Lavieren

Op 1 augustus heeft Eddie Oppedijk afscheid 
genomen als adviseur bewonerszaken van 
woningstichting Elkien. Over zijn carrière 
van net geen veertig jaar heeft hij een boek-
je geschreven: ‘Verhalen achter de voordeur’. 
Eddie Oppedijk schreef in zijn jeugd al korte 
verhaaltjes en gedichten. “Eigenlijk tot ik bij 
Elkien ging werken, na mijn vijftigste kwam de 
inspiratie om te schrijven weer terug.”

Met het einde van zijn carrière in zicht begon 
hij twee jaar geleden zijn herinneringen te or-
denen door steekwoorden en korte werktitels 
te noteren wanneer hem verhalen te binnen 
schoten. Daarna moesten de verhaaltjes nog 
uitgewerkt worden. Het werden uiteindelijk 60, 
anonieme, verhalen over de huurders die hij in 
zijn werkzame leven tegenkwam. “Ik heb ge-
probeerd om het leesbaar en humoristisch te 
schrijven en ik denk dat bepaalde anekdotes 
voor de echte Makkumer wel herkenbaar zijn.”
Zijn werk bij de woningstichting veranderde in 
de loop der jaren. “In 1978 had ik 9 collega’s  
en we hadden 2000 woningen. Bij mijn vertrek 
waren dat 170 collega’s en 20.000 woningen.” 
Begonnen als bouwkundig opzichter die voor-
al over nieuwbouw en reparatie ging werd hij 
in de loop der jaren steeds meer allround. La-
ter hield hij zich in verschillende functies bezig 
met de leefbaarheids- en overlastklachten. 
Geen technische mankementen maar finan-
ciële, sociale en psychische problemen pro-
beren op te lossen. De lontjes worden korter 
constateert Oppedijk. Vroeger werden proble-
men  in een buurt onderling uitgesproken, te-
genwoordig is men door de toenemende hec-
tiek en werkstress sneller geïrriteerd
 “Ik probeerde altijd blanco in gesprek te gaan, 
te werken vanuit mijn hart. Ik vind dat ik mooi 

werk gehad heb, met fijne collega’s.”
Zijn boek begint met de historie van wo-
ningstichtingen en een beschrijving van zijn 
werk bij woningstichting Elkien. In de volgen-
de hoofdstukken krijgen we een inkijkje in zijn 
ervaringen met klanten en collega’s. Verzoek-
jes om een ‘platvloerse  woning ‘ omdat het 
traplopen niet meer lukt, het toepassen van 
een judogreep bij een zeer lastige klant, een 
huiskamer die ingericht is als dierentuin,  een 
getekend portret  ‘als dank voor uw persoon-
lijke betrokkenheid ‘ en kantoorhumor met een 
kopieerapparaat worden smakelijk opgedist. 
Naast die leuke anekdotes zijn er ook aangrij-
pende verhalen over dagen die moeilijk waren 
om los te laten, zoals Oppedijk het uitdrukt.
Eind 2007 moet Oppedijk pas op de plaats 
maken. Hij krijgt een burnout. “De positivo, de 
planner, de controlefreak is de controle geheel 
kwijt. Ook alle creativiteit is weg”, schrijft hij 
open en eerlijk in zijn boek. Angsten overval-
len hem. “Pas in 2011 kreeg ik weer een goed 
gevoel bij dagelijkse bezigheden.” Na de bur-
nout wordt zijn grootste uitdaging om in het nu 
te leven. Door filosofielessen leert de man die 
voor zijn werk iedereen adviseerde nu zichzelf 
advies te geven. Het advies om rust te nemen 
en om te leren nee te zeggen. “Het is jezelf 
ontdekken in de letterlijke zin van het woord, 
terugkeren naar wie je bent achter je masker.” 
Ook bij de huurders probeerde hij altijd ach-
ter hun masker te kijken. “Daardoor begrijp je 
mensen beter, wat niet wil zeggen dat je alles 
accepteert.”

Oppedijk besluit zijn boek met een gedicht 
over dit thema: ‘Mensen en Maskers’ 
 Het boek is verkrijgbaar bij de boekwinkels in 
de regio of te bestellen via de uitgever http://
webshop.elikser.nl/verhalen-achter-de-voor-
deur

Eddie Oppedijk schrijft
‘Verhalen achter de voordeur’
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Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht

voor alle soorten drukwerk

Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl

Flyers, folders, posters, briefpapier, enveloppen,
visitekaartjes, geboortekaartjes, trouwkaarten,

noem het maar op.
Persoonlijk contact, kwaliteit en snelle service

staan bij ons hoog in het vaandel.
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Sietske Bosma
linosnedes en houtsnedes

12 augustus t/m 27 augustus

Deze zomer nodigen de eigenaren van Na-
tuurboerderij  ‘it Kolkje’ kunstenares Sietske 
Bosma uit bij hen te exposeren. Zaterdag 12 
augustus om 15.00 uur wordt de expositie 
geopend. U bent van harte uitgenodigd de 
expositie te komen bekijken onder het genot 
van een hapje en een drankje. Werner Rinia  
(“Blipsop”) uit Makkum zal de opening  met 
stukjes uit zijn muzikale repertoire begeleiden. 
Openingstijden expositie: maandag t/m zon-
dag: 13.00 t/m 18.00 uur.

Op zaterdag 12 augustus kunt U om 14.00 uur 
in Makkum aan de Turfmarkt opstappen op 
rondvaartboot “It Preamke”. De boot brengt U 
naar de opening van de expositie. Om 16.15 
kunt U vanaf “it Kolkje” de rondvaart voortzet-
ten naar Makkum ( aankomst 17.00 uur). Aan-
melding rondvaart via 06-557 849 59

WORKSHOPS
Vanaf 13 augustus t/m 17 augustus zal de 
kunstenaar workshops geven op de boerde-
rij van Douwe Buwalda en Iris Ehrentraut.  Vijf 
dagen lang kunt u kennis maken met de hoog-
druk. In de “cursus meerkleurendruk” laat zij 
u kennismaken met de linosnede. Deelnemers 
hoeven niet over creatieve gaven te beschik-
ken: de kunstenaar levert een inspiratiebron 
aan en dan kan een ieder aan de slag. Het 
snijden met gutsjes, het afdrukken van de ge-
sneden plaat op verschillende soorten van pa-
pier levert verassende resultaten op. Bij iedere 
drukgang gebruiken we een andere kleur inkt 
en we maken gebruik van een echte etspers.
U zult blij en verrast worden van uw eigen kun-
nen en naar huis gaan met vier of vijf prentjes. 
De cursus duurt ongeveer 3 uur.
Ook kinderen kunnen experimenteren met 
druktechnieken. Ze werken ook met rollers en 
inkt. We drukken af met verschillende materia-
len en maken onze eigen sjablonen.
In dit digitale tijdperk wordt het tijd dat de han-
denarbeid weer in ere wordt hersteld en een 

ieder opnieuw de vreugde ervaart van het wer-
ken met de handen!!

Workshops: 13 augustus: 13.00 uur
14/15/16/17 augustus: 10.00 uur en 14.00 uur
16/17 augustus: 14.00 - kinderworkshops
Aanmelding via Sietske Bosma: 06 127 965 36
Adres: Natuurboerderij “it Kolkje”, Veldreed 2 
te Idsegahuizum, bereikbaar vanaf Makkum 
via Papiermolenstreek 1 te Makkum. Tel: 0515 
232283

Sietske Bosma woont en werkt in Groningen. 
Jarenlang was de kunstenaar werkzaam in het 
onderwijs en in 2002 besloot ze naar Acade-
mie Minerva te gaan. In 2007 rondde ze de 
studie af en in hetzelfde jaar ontving ze de 
Allianz Grafiekprijs voor haar prent. Grafiek 
is haar specialiteit. Met name linosnedes en 
houtsnedes.  Zij geeft de traditionele linosne-
des een nieuwe impuls door het experiment 
aan te gaan. Vaak maakt ze in haar beeldtaal 
gebruik van het patroon, dat zich vertaalt in 
sferische beelden.

EXPOSITIE: Natuurboerderij ‘IT KOLKJE’ te Idsegahuizum

De rotonde oan ’e ynfalswei nei Makkum stiet der prachtich by. De Makkumer Sibo Hiemstra fan Hoveniersbedrijf Hiemstra kaam mei it inisjatyf om 
der in echte Makkumer rotonde fan te meitsjen. Hy hat de rotonde oanlein en ûnderhâldt him ek. De marpeallen op ’e rotonde ferwize nei de haven 
en fiskerij, it siergers ferwiist nei it reid, de gloaiïng nei de weagen en it wiuwende gers nei de see. Koartom: de rotonde past perfekt by Makkum. 
De gemeente hat it materiaal en de grûn oanlevere. Op ’e foto steane Sibo Hiemstra (links) en Rienk Hibma (rjochts)

Rotonde oan ’e ynfalswei nei Makkum stiet der prachtich by



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
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Iedere dag van 15:30 - 17:00 uur
It Posthûs Borreluurtje!

Diverse drankjes voor halve prijs,
zoals de Hugo, Aperol Spritz, huiswijn, 

cocktail en een pul ijskoud tapbier.
Lekker voor bij een borrelplank met

heerlijke regionale worst- en hamsoorten 
of bij een bittergarnituur.

Dus lekker de avond inluiden
deze zomer?

Kom dan bij ons op het terras borrelen

IT GIET OAN
Weckpotten

Matteklopper
Zeepklopper

Ovenwant Holland
8,15 nu 6 euro

Delfts blauwe fietsbellen
Duracell industrial aaa of aa batterijen

Pak à 10 stuks 7,25 voor 5,00
Zakmessen werkmes hout/rvs klein

10,95 voor 8,95
Barbecues 

Wij gaan weer naar school


