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Kleinschalig Kindercentrum Makkum

No. 1631 - 11 januari 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

Door Judith van Lavieren
Kleinschalig Kindercentrum Makkum, bestaande uit Kinderopvang De Vlindertuin en
Peuteropvang Kruobbeguod, is gevestigd
aan de Lieuwkemastraat in het Multifunctioneel Centrum. Veel Makkumers zullen zich
nog herinneren dat Peuterspeelzaal Krobbeguod hierheen verhuisde. “Maar op deze
locatie bieden we meer dan alleen peuteropvang. We hebben hier een kinderdagverblijf,
peuteropvang en buitenschoolse opvang”,
vertelt teammanager Wanda Lameris. “Op
deze locatie worden kinderen van 0-12 jaar
opgevangen door een team van 5 personen
bestaande uit Linda van der Wal, Geertje
van der Bij, Kim Brattinga, Harmke Adema
en Trijntje Poepjes. Vijf vertrouwde,vaste gezichten.”
“De peuterspeelzaal is vanaf 1 januari niet
langer een apart onderdeel, maar net als Kinderopvang De Vlindertuin onderdeel van de
Kids First COP Groep. De twee geschoolde
leidsters blijven en ook de vrijwilligers bij de
peuters kunnen blijven. Dat is door de ouders zeer positief ontvangen”, aldus Lameris.
Dat peuter- en kinderopvang en BSO onder
een dak zitten biedt veel voordelen. Het zijn
geen eilandjes meer, waar mogelijk wordt samengewerkt. Door bijvoorbeeld samen sinterklaas te vieren en met dezelfde thema’s te
werken.
Het voordeel van een grotere organisatie als
de Kids First COP Groep zijn de vele mogelijkheden voor ondersteuning. Medewerkers
kunnen een beroep doen op een VVE-coach
en er is veel contact met het consultatiebureau.

Vanaf maart gaan De Vlindertuin en de
naastgelegen openbare basisschool De Populier in samenwerking met Makkum Aantrekkelijk Duurzaam van start met de aanleg
van een beleeftuin. Deze tuin komt tussen de
Vlindertuin en De Populier te liggen.”Een tuin
waarin veel te beleven valt en waar heerlijk
gespeeld kan worden, dat is de bedoeling.
We willen aan de slag met het principe binnenstebuiten: alles wat je binnen doet kan je
ook buiten doen”,aldus Trijntje Poepjes.
Wat speelruimte betreft heeft De Vlindertuin
nog een prachtige mogelijkheid onder handbereik: de sporthal ligt er pal naast en mag,
wanneer hij vrij is, gebruikt worden. Kinderen
kunnen vanuit de opvang heel makkelijk naar
hun sportvereniging.
“De naam Kids First zegt het al: de kinderen komen op de eerste plaats. We willen ze
iets meegeven waar ze de rest van hun leven
plezier van hebben”, besluit Lameris.
Op woensdag 18 januari van 16.00 tot 17.00
uur is er een inloopuur voor belangstellenden. Men is telefonisch bereikbaar op 0880350437

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

MAKKUM
Plein 7
Vraagprijs
€ 189.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info

Familieberichten

Agenda

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, weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan 0900-1127112,
dat is het nummer van de Dokters-wacht, adres Antonius
Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

OVERLIJDEN

Met KBO en PCOB naar Israel en Palestina.
Op woensdag 18 januari in ‘Het Anker’ om 14
uur zijn onze gasten: Adrie en Wim Minaard
uit Terherne. Zij nemen ons mee naar Israel en
Palestina en vertellen over ervaringen die zij
daar hebben beleefd. Beslist de moeite waard!

Ons lief prinsesje...
Als vlindertje fladderde jij
in mijn buik en in ons leven
Als duifje vloog je bij ons
weg naar het hemelse licht
Als engeltje ben je nu voor
altijd bij ons in het leven
Je was zo mooi en onschuldig
Minuten lang hebben we bij je gestaan...

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:
16, 17 en 18 december:
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
23 t/m 27 december:
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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum,
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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

Alisha
geboren op 31 december 2008 te Paramaribo.
overleden op 7 januari 2017 te Groningen.

Angela en Marinus van Malsen
Rayan
Klaas en Marchje

Jurre in liefdevolle herinnering
Jorrit

Jelmer

Haley
Faya

Simon

We nemen afscheid van Alisha op
maandag 16 januari om 10.30 uur in
crematorium Andringastate, It Aldlân 4,
9034 XB te Marsum.
Na afloop van de plechtigheid is er in de
aula gelegenheid tot condoleren.
Correspondentieadres:
Workumerdijk 17, 8754 EX Makkum.
Waarom vechten, waarom pijn
Je wilde niet weg, maar bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
Je wilde nog verder
Maar verloor het gevecht
Volkomen onterecht

Dag lieve Alisha
oom Tjerk en tante Jannie
tante Hilda en oom Timo
oom Jelle Klaas en tante Lieke
‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’
Op 6 januari jl. is overleden onze
bewoner mevrouw

H. de Witte-Mensonides
Wij wensen haar familie veel sterkte met
dit verlies.
Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers
Patyna, locatie Aylva State
Witmarsum, 6 januari 2017

Workshop “De Kracht van Gedachten” verzorgd door Sinneflecht (Aletta Nieboer). Deze
workshop vindt plaats in de bibliotheek van
Makkum op donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur. Sinneflecht neemt je mee op
een reis van verbeeldingskracht, een avontuur
van de kracht van onze gedachten. In deze
workshop kun je aan de lijve ervaren de opbouwende, alsook de afbrekende kracht van
gedachten.
Open Makkumer Wintertrimloop (31e editie).
Zaterdag 21 januari 2017. Info: www.vvmakkum.nl
Donderdag 12 januari is de nieuwjaarsborrel
voor ondernemers. Van 19.00 tot 22.00 bent u
als ondernemer welkom in de Zwaan op kosten van de organisatie. Na 22.00 zijn de consumpties voor eigen rekening.

Buurtbusnieuws
De buurtbus rijdt op werkdagen door de dorpen Makkum, Skuzum, Piaam, Gaast, Ferwoude, Workum ( stad ) , it Heidenskip en Hindeloopen (stad) en weer retour.
Namens het bestuur van de buurtbus richt ik
mij tot u als inwoners van Makkum en directe
omgeving. Ik wil een dringende OPROEP aan
u doen om u aan te melden als vrijwilliger om
zo nu en dan als buschauffeur op te treden.
We doen 6 ritten per dag. De start is altijd in
Makkum. Mocht u hier een beetje vrije tijd aan
willen besteden, dan kan ik u melden dat er
per rit ongeveer 2 uurtjes mee gemoeid zijn.
Op dit moment hebben we door diverse omstandigheden te weinig chauffeurs, vandaar
deze oproep.
Mocht u nog nadere informatie willen , dan
kunt u terecht bij de volgende bestuursleden,
hr J.Westerbeek, tel. 0515-232642
hr F.Harkema, tel.0515-541729 feddy-harkema@ziggo.nl
In afwachting van uw positieve reacties, wens
ik u namens het bestuur alvast een tot horens
of ziens.

Zondag van de èènheid
Oecumenische dienst in de ‘’Van Donia kerk’’
te Makkum. Zondag 15 januari 2017. Aanvang
9.30 uur. Thema ‘’Zijn hand ,mijn glimlach’’.
Voorgangers: Pastor Nelleke ten Wolde, Pastor Lieuwe Durksz en Pastor Cees van Rijn.
Voor de kinderen is er kindernevendienst. Na
afloop wordt u/jij uitgenodigd voor een kopje
koffie /limonade. Tot ziens op 15 januari. Oecumene Makkum e.o.
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Jaarwisseling sierlijk verlopen
door Jetze Genee
De laatste dag van 2016 werd een sombere
en mistige dag waarbij de traditionele carbidknallen vanuit Engwier, Schraard, Exmorra en
Piaam enig leven in de brouwerij brachten.
Waar 20 jaar terug de hele dag door vuurwerk
afgestoken werd, is het de laatste jaren steeds
rustiger op straat.
Knalvuurwerk verliest het langzamerhand van
het siervuurwerk. Juist dat laatste maakte
de jaarwisseling extra sierlijk. Vanuit het hele
dorp waren kort na middernacht prachtige
vuurpijlen en ander siervuurwerk zichtbaar.
De nieuwjaarswensen werden uitgewisseld op
straat, gelukkig bij rustig en droog weer.
Ongeveer 300 jongeren en oudere jongeren
kozen voor het Nieuwjaarsbal in de loods van
aardappelhandel Oostenveld om daar onder
de organisatie van Us Stek samen het nieuwe
jaar in te luiden.
De band the Bounty Hunters uit de regio
Blauwhuis maakte ook dit jaar haar rol weer
waar als jonge en onbevangen feestband die
met hun rockmuziek alle leeftijden een leuke
nacht kan bezorgen. Johannes, Hille en Robin
spelen met aanstekelijke en herkenbare nummers en daarmee wisten de bezoekers zicht
prima te vermaken. DJ KC uit Skúzum verzorgde samen met Niek Koornstra voor het licht en

geluid. Daarnaast kon Kees de momenten opvullen waarin de band even een pauze hield.
Helaas door materiaalpech werd de laatste
set wat eerder afgerond als gepland, maar de
feestnummers van DJ KC zorgden voor een
knallend slot van het Nieuwjaarsbal 2017.
In het dorp bleef het, zover bekend, rustig op
straat en is er gelukkig steeds minder plaats
voor vandalisme.
Nabij het Nieuwjaarsbal leidde een opstootje
tot een korte tussenkomst het toezicht van Us
Stek en de politie, die veelvuldig rondreed in
het dorp. Feit dat de meeste mensen kort na
de jaarwisseling gegroepeerd thuis zitten of
het Nieuwjaarsbal bezoeken zorgt voor een
rustig verloop van de jaarwisseling. Prima gezien het onrustige verloop elders in het land
met hoge kosten door vandalisme. Nieuwjaarsdag, dit jaar een echte zondag, was het
druk op de rondweg – haven waar veel Makkumers een frisse neus haalden en elkaar
onderweg het allerbeste voor 2017 wensten.
Dit jaar geen Nieuwjaarstunt wat de aandacht
trok, wie weet volgend jaar. De leden van Us
Stek danken de bezoekers, de sponsoren
en familie Oostenveld voor de gastvrijheid.
Nieuwjaarsdag voor 15.00 uur was alles weer
aan opgeruimd en kijkt de organisatie terug op
een mooi feest en een goede start van 2017! Ik
sluit mij daar graag bij aan.

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.

We zijn uw Fleurop bloemist

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

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

Pingjumerstraat 21 • 8748 BM Witmarsum • Tel: 0517-531874

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
2 kg bieflappen
1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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41ste Nieuwjaarsconcert “Hallelujah” Makkum
door Sjirk Wijbenga
Afgelopen zondagmiddag werd het traditionele Nieuwjaarsconcert van de muziekvereniging
“Hallelujah” Makkum gehouden in de sporthal
Maggenheim. Hallelujah nam de ruim 200 bezoekers mee terug naar de Romeinse tijd. De
muziekstukken werden deze avond uitvoerig
van commentaar voorzien door Lieuwe Wester, predikant en buitengewoon kenner van de
Romeinse tijd. De muzikale leiding was in handen van dirigent Nynke Jaarsma.

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

Het harmonieorkest opende het concert met
de langzame en melodieuze compositie Canzone Di Francesco. Ondersteund door beeldmateriaal werd vervolgens de “Parade of the
Charioteers” gespeeld. De meesten kennen
wel de beroemde race van de wagenmenners
van de film Ben Hur.
De letters SPQR zijn niet weg te denken uit
de Romeinse geschiedenis. (Senatus Populusque Romanus, “De Senaat en het Volk van
Rome”). Guy Woolfende schreef een compositie met de gelijknamige titel voor harmonieorkest. Een prachtige uitvoering dat door de vele
solo’s erg leuk is om te luisteren en te spelen.
De alom bekende mars “Einzug der Gladiatoren” werd daarna spontaan ondersteund door
het meeklappende publiek. Geheel in Romeinse stijl kwam de drumband met een percussie
nummer genoemd naar de Romeinse eigenaar
van een gladiatorschool, Lentulus Batiatus.
(73 jaar voor Chr.) Tot ieders grote verrassing
betrad dirigent Nynke Jaarsma vervolgens als
Cleopatra het podium en speelde “Serenade voor hobo en harmonieorkest”, van Henk

Tromp. De componist nam het dirigeerstokje
voor deze gelegenheid even van haar over.
Het orkest ging daarna swingend de pauze in
met “The Lady and the Tramp”.
Na de pauze zat het jeugdorkest klaar, fraai
uitgedost in Romeinse klederdracht, voor een
swingend programma. Natuurlijk kwamen Asterix en Obelix ook voorbij, de toverdrank en
uiteraard een stevig robbertje vechten tegen
de Romeinen. De drumband, o.l.v. Fokko Dam,
bracht een hedendaagse muzikale ode aan de
Gladiatoren van weleer met o.a.: “Killing me
softly”. Het laatste blok was voor het harmonieorkest. Na een majestueuze mars “Cortège
de Bacchus” soleerde fluitiste Rianne Kooistra
in het leuke en vrolijke arrangement voor fluit
en orkest “La Pulce D’Aqua”. En met “Every
Little Thing” en “Sir Duke” bracht Hallelujah
iedereen weer terug in het hedendaagse.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 14 januari
Makkum 1 - Oeverzwaluwen 1
aanvang 14.00 uur
Dinsdag 17 januari
Makkum 1 - WPB 1
aanvang 20.00 uur
Zaterdag 21 januari
Trimloop
aanvang 11.00 uur
Zaterdag 21 januari
Makkum 1 - Heeg 1
aanvang 15.00 uur

De (Nieuwe) Afsluitdijk biedt ondernemers kansen
door Jetze Genee (bron OF.nl)
Zoals eerder vermeld in deze krant staat er de
komende jaren veel te gebeuren op en rond
internationaal watericoon de Afsluitdijk. 2018
vormt hierin een belangrijk jaar. In dit jaar is
de Afsluitdijk oprijlaan naar Leeuwarden-Fryslân als culturele hoofdstad van Europa, vindt
de opening van het Afsluitdijk Wadden Center
zoals het beleefcentrum sinds kort gedoopt is.
Het centrum wordt nu gerealiseerd op Kornwerderzand en moet eind dit jaar af zijn.
De Afsluitdijk speelt een belangrijke rol in de internationale verhaallijn ‘Nederland Waterland’
waarmee landelijk (marketing)aandacht wordt
gegenereerd. Er ontstaat veel reuring rondom
de Afsluitdijk, hierdoor ontstaan kansen voor
ondernemers uit de regio. Om deze kansen
optimaal te benutten organiseert De Nieuwe
Afsluitdijk in samenwerking met het Nationaal
Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC)
en de provinciale marketingorganisaties Merk
Fryslân en Holland boven Amsterdam een ondernemersbijeenkomst op maandagmiddag
23 januari van 14.30 uur tot 18.00 uur in Makkum, in hotel de Vigilante.
De (nieuwe) Afsluitdijk is een trekpleister die de
groei van het toerisme naar het Noorden kan
stimuleren. Nu al bezoeken ongeveer 300.000
bezoekers uit binnen- en buitenland de dijk,

zonder dat de Afsluitdijk ooit vermarkt is. De
provincies Fryslân en Noord-Holland investeren de komende jaren in de vermarkting van
de Afsluitdijk. Het NBTC verzorgt daarnaast
de promotie van de Afsluitdijk in het buitenland met 2018 als ‘Jaar van het Water’.
Het is de verwachting dat het aantal bezoeken
aanzienlijk gaat stijgen. Specifiek door deze
landelijke aanpak van vermarkting. Een mooi
resultaat, maar het uiteindelijke doel is dat de
toeristische besteding in de regio toeneemt.
Tijdens de ondernemersbijeenkomsten wordt
ingegaan op hoe ondernemers hier een rol in
kunnen spelen.
Deelnemers kunnen in gesprek met elkaar,
maar ook met vertegenwoordigers uit de reisindustrie. Hoe zijn de kansen in het gebied,
welke toeristische producten zijn nodig en wat
vraagt bijvoorbeeld de cruise- en touroperatormarkt van de lokale ondernemer. Concreet
kan met name de toeristische sector in Makkum en omgeving hiervan profiteren. Met elkaar moet een aantrekkelijk aanbod voor de
toerist worden gemaakt waardoor een bezoek
aan de Afsluitdijk langer wordt dan het huidige half uur en resulteert in een langduriger
verblijf in het gebied. Meer informatie over de
bijeenkomsten en opgave, zie de website https://www.deafsluitdijk.nl/activiteiten/ondernemersbijeenkomsten/ .
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Spoardyk 56
8711 CK Workum
0515 541466
info@huniadrukkerij.nl
www.huniadrukkerij.nl

Van 16 t/m 31 januari
gesloten wegens vakantie

Drukwerk?
Bij Hunia’s Drukkerij kunt u terecht
voor alle soorten drukwerk
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.

Kijk op www.huniadrukkerij.nl
Kom vrijblijvend langs en vraag naar de mogelijkheden.
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Gezond & Vitaal

Kerstpakkettenactie Bibliotheken Súdwest

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

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 7,50 incl. B.T.W. De rubriek
zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden. Aanleveren via belboei@makkum.nl

ALGEMEEN
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

Door Judith van Lavieren
“Je bent heel blij met je kerstpakket, je hebt het
tenslotte gekregen. En een gegeven paard…
Maar toch zitten er soms dingen in die je twee
jaar later weer in de kast tegenkomt. Niet gebruikt en over de datum. Eigenlijk wist je al dat
je het niet ging gebruiken. Maar meteen weggooien dat ging te ver. Dit jaar kan het anders”,
schreven de bibliotheken Súdwest afgelopen
december op hun Facebookpagina.
De bibliotheken in Bolsward, Wommels, Workum en Makkum probeerden met hun zogenaamde kerstpakkettenactie iets te doen
tegen voedselverspilling. De gemiddelde Nederlander gooit jaarlijks zo’n 50 kg goed voed-

sel weg. In de week tussen Kerst en de jaarwisseling kon men producten die men ‘over’
had naar de inleverdozen in de Makkumer bibliotheek brengen. “Voor de kerst waren er al
etenswaren gebracht”, vertelt Durkje Helfrich.
“Vanwege de houdbaarheid van die producten hebben we daar vóór de feestdagen een
goede bestemming in Makkum voor gezocht.
De rest van de producten staat hier in de inleverdozen klaar om naar de Voedselbank in
Bolsward gebracht te worden” De inleverhoek
was op 30 december tegen sluitingstijd goed
gevuld. Ook in de eerste dagen van het nieuwe jaar werden er nog spullen ingeleverd Een
tiental tassen en dozen is woensdag 4 januari
naar de Voedselbank in Bolsward gegaan.

Doarpskrite Makkum spilet “In Skûle yn ‘e nacht”
Fan George Batson ferfryske troch Anne Túnman. Rezjy: Hinke Wolthuizen. Rezjy assistinte: Tineke Attema. Plak: MFC Maggenheim
Makkum. Spyldata: Freed 3 febr. 2017 om
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: Iepenbiere Bibleteek Makkum, freed 20 jannewaris, 19.00
oere oant 20.00 oere. Fanôf 21 jannewaris by:
DA Drogist, Markt 1, Makkum. Tagongsprizen:
leden € 7,50 net leden € 12,50.
Frelle Wildervanck har simmerhûs, dat oan’e

mar leit en in fiks ein fan’e stêd, sjocht er dizze
maaitiidsjûn frijwat tryst út. It reint en tongert,
de lûken fan it hûs rammelje en slagge yn’e
wyn. As der dan ferskate persoanen in skûle
sykje foar de nacht en dat er dêrneist ek noch
frjemde dingen barre, dan binne dit de ingrediënten foar in spannende toanieljûn.
Spilers: Atje Roorda, Ewoud van der Kamp,
Lisa Homan, Marko van der Land, Sjirk Wijbenga, Nienke Leijenaar, Paul Doedel, Trijntje
Hoekstra, Geertina Nota. Grime: Durkje Hoeksema en Rianne Stellingwerff.

Stichting Stype Tadzjikistan opent de inschrijving
voor de volgende groepsreis naar Tadzjikistan
Deze reis van circa 2 weken staat gepland voor
de zomer van 2017. Reisdoel: het internaat
voor gehandicapte kinderen te Hisor, dichtbij
de hoofdstad Dusjanbe, waar de stichting al
geruime tijd actief is. Het concrete doel van
deze reis is in de eerste plaats het vervaardigen van 150 nieuwe bedden. Ook zullen
er waarschijnlijk enkele kleine reparaties aan
het internaat zelf worden verricht. Procedure:
kandidaten kunnen zich vanaf nu aanmelden

bij info@stichtingstype.nl. De minimumleeftijd
voor deelname is 20 jaar. Aanmelding is mogelijk t/m 31 januari
Op 17 januari 2017 is er om 20.00 uur een informatieavond in het dorpshuis te Burgwerd.
Voor meer informatie kijk op: www.stichtingstype.nl.
Abe Timmermans, Noordwolde 06-44040182;
Liuwe Westra, Lollum 0517-469245; Hanna
Bakker, Makkum 06-11965571.
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Rick Hack viert dertigjarig jubileum

Door Judith van Lavieren
“De horeca daar ben ik heel geleidelijk in terecht gekomen”, zegt Rick Hack. “Ik woonde
in Bolsward en was bevriend met Robbie van
Dillen van de Groene Weide. Ik ging daar dan
wel eens helpen. Later volgden zo’n beetje alle
andere zaken in Bolsward. In de avonduren
haalde ik de verplichte papieren voor middenstand, café en restaurant.”
Begin jaren 80 kocht Johan Velting de Tapkamer (tegenwoordig De Belboei) en Rick werd
er zetbaas. “Ik kende Makkum al wel. Vanaf
mijn veertiende ging ik regelmatig naar het
strand en vanuit het Eetcafé in Bolsward kende ik veel Makkumers.”
Toen Johan Velting zelf in de Tapkamer (toentertijd El Cid genaamd) ging staan, werkte
Rick nog een tijdje in het Barchje in Bolsward.
Hij was toen al op zoek naar een eigen zaak
in Makkum. Dat werd Café Restaurant De
Zwaan. Rick Hack begon op 3 januari 1987.
De Zwaan was toen nog voor de hoofdmoot
café. Waar nu het achterzaaltje is, zat een
snackbar. Het was een tijd dat men veel in eigen dorp en regio naar de kroeg ging en elke
zaak had zo zijn eigen vaste tijden.
Na twee jaar stopte Rick met de snackbar. “Er
waren inmiddels nog wat snackbars bijgekomen, wij hebben toen van de achterzaal een

restaurantje gemaakt. De ingang was aan de
achterkant en we hadden alles in het roze.”
“De kaart is langzamerhand steeds meer uitgebreid. De eters zitten tegenwoordig voor
of buiten op het terras. Ik vind het leuk om
dingen uit te proberen, om net weer even wat
anders te hebben. En ongeacht wat er in de
mode is: een goed bord eten voor een goede
prijs. De ontwikkeling naar een groter aandeel
restaurant in de zaak is een goede beslissing
geweest, zeker ook na het invoeren van het
rookverbod”, stelt Rick.
De achterzaal wordt tegenwoordig gebruikt
als vergaderruimte en voor kleine partijtjes.”
Je moet steeds met de tijd meegaan. Zo heb
ik tegenwoordig een ruime keus in bier met nul
procent alcohol. Volgende week ga ik op de
beurs kijken naar het aanbod van alcoholvrije
wijnen. En ik zou het terras wel weer eens willen opknappen en voor het seizoen een nieuwe koffiemachine.”
“Vroeger was er alleen gewone koffie, er stond
een ketel met water voor thee en chocomel
werd opgewarmd in het pannetje..Wat vonden
we het makkelijk toen de magnetron zijn intrede deed. De eerste machines konden een
heel eenvoudige cappuccino maken en nu
zijn er machines met allerlei soorten koffie die
schuim maken van verse volle melk.”
“Het terras is steeds belangrijker geworden.

Toen ik begon stond Piet Poepjes met zijn
viskar nog vlakbij de Zwaan. Als oom agent
niet keek zette ik er wat tafeltjes en stoeltjes
achter”, zegt Rick. Later stond de viskar meer
naar de zijkant en werd het terras wat groter.
Aan de voorkant van de Zwaan kwam de pui
met openslaande deuren.
Afgelopen jaar met de herinrichting van het
Plein haalde Rick door zijn gastvrijheid de
Leeuwarder Courant. “Het was rotweer, ik gaf
de mannen die hier aan het werk waren koffie. We stonden hier met zijn allen onder de
luifel, bleek er een journalist bij te staan.. Het
was een hele operatie hier voor de deur, maar
ik heb veel lol gehad met die stratenmakers.
Soms komen ze nog wel eens voor een bakje”, vertelt Rick.
Dat gastheerschap samen met zijn service
en bierbehandeling leverde Rick vorig jaar de
Gouden Spatel op: de prijs voor beste restaurant in de regio Noord Nederland.

Zoekertjes
Gevraagd gratis dames en herenfiets
kinderfietsen en onderdelen van fietsen
ook erg welkom.
Tel. 06-15507737
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Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies 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.

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

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

U wilt toch ook gevonden worden op

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

