


jaa
rga
ng












Een uitgave van de Ondernemers Vereniging Makkum - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a.
Opening Timmerdorp 2018

5

No. 1671 - 8 augustus 2018
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2018 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

M a k k u m e r B e l b o ei

Henk Kuipers 50 jaar in dienst Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

funsportmakkum.nl
Boulevard Strand Makkum | Tel.: +31 (0)515-231085

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!

29 juli 1968 - nu 50 jaar geleden - was de
eerste werkdag van Henk Kuipers bij FIB
Industries BV.
Een hele prestatie, waar wij hem van harte mee feliciteren. Samen met zijn partner,
kinderen en kleinkind werd hij woensdag 11 juli jl. door heel veel collega’s en
oud-collega’s gefeliciteerd tijdens een gezellige receptie in de kantine van FIB.
Zijn directe collega’s hadden vooraf zijn
kantoor in de productie versierd en voorzien van enkele leuke teksten. Henk werd
door Rien Pepping – algemeen directeur
– en Niels Bakker – technisch directeur –
toegesproken.
Eén van Henk zijn hobby’s is samen met
zijn partner regelmatig leuke reizen maken.
De directie vond het dan ook een leuk idee
om Henk een reischeque voor een stedentrip cadeau te doen.
Namens de collega-halchefs overhandigde Theun Dijkstra aan Henk een attentie

en namens het personeel een envelop met
inhoud.
Hierna nam Henk het woord en vertelde dat
hij trots was; trots dat er zo lovend gesproken
wordt over hem, trots dat er zoveel collega’s
zijn gekomen. Ook was hij trots op alle collega’s waar hij mee werkt. In het bijzonder heeft
Henk aandacht voor zijn “oude” leermeester
Theo Luimstra.
De reden voor het halen van dit jubileum is
volgens Henk – naast een goede gezondheid
– het hebben van plezier in je werk!

WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL
MAKKUM

De Schar 11
Vraagprijs
€ 166.500,- k.k.

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664
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Familieberichten

Info
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)
Patyna
Patyna heeft een breed zorg- en dienstverleningsaanbod:
o.a. tijdelijk verblijf, huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis
en wonen met zorg.
WOONZORGCENTRUM AVONDRUST
Kerkeburen 66
8754 EB Makkum
T. 0515 – 231 655 (9.00–16.00 uur)
E. receptie.avondrust@patyna.nl
WOONZORGCENTRUM AYLVA STATE
Van Aylvaweg 29
8748 CC Witmarsum
T. 0517 – 531 456 (9.00–13.00 uur)
E. receptie.aylvastate@patyna.nl
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: mondzorgmakum@gmail.com
Openingstijden 08:00 - 12:00 en van 12:45 tot 16:45
Tandartspraktijken Spoedgevallen
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een tandarts nodig, bel dan:
058-8450939. Dat is het nummer van de Dokterswacht.
Adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH).
Op zaterdag en zondag om 14.00 uur kunt u terecht in de
Antonius Ziekenhuis, Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek.
Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen.

OVERLIJDEN

Us leave suster, muoike en
âlde-muoike

Leentje Visscher-Attema
Lenie
* Makkum 5 september 1947
† Wolvegea 23 july 2018
hat har lêste ankerplak fûn.
Damwâld
		
Menaam
		
		
Den Haach
Pijnacker

Johan Attema
Tonny Attema-Scheper
Rixt en Wytze
Jildau
Marrit
Helmer en Irene
Sybrand en Nicole

Sterven is verhuizen naar het hart
van mensen van wie je gehouden hebt.
Na een periode van afnemende
gezondheid is vredig van ons
heengegaan mijn innig geliefde
vrouw en mijn mem.
Ze wilde wel, maar het lichaam
kon niet meer.

Leentje Visscher-Attema
Lenie
* Makkum, 5 september 1947
† Wolvega, 23 juli 2018

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

Op verzoek van Lenie heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl

Correspondentieadres:
Familie Visscher
Heerenveenseweg 74a
8471 BH Wolvega

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

Henk
André Johan en Nienke

Helaas is door miscommunicatie
tijdens de opmaak onderstaande
advertentie niet geplaatst in de
Makkumer Belboei van 25 juli jl.
Als leven een lijden wordt
is rusten goed
Erg verdrietig, maar met vele fijne
herinneringen, hebben wij veel te
vroeg afscheid moeten nemen van
onze lieve en bijzondere zwager

Hans Visser
Hans, wat zullen wij jouw vriendschap
en Amsterdamse humor missen.
Je bent een kanjer en blijft altijd in
onze gedachten.
Wij wensen An en de kinderen veel
sterkte toe.
Jan en Afke (je ‘zussie’)
Volbeda - Koornstra

Kerkdiensten
RK Kerk Makkum
Zondag 12-08 09.30 uur
Doopsgezinde kerk, Pastor N. ten Wolde.
Zondag 19-08
uitgenodigd bij andere locaties.
RK Kerk Witmarsum
Zondag 12-08 09.30 uur
Pastoor A. Bultsma.
Zondag 19-08 09.30 uur
Pastoor A. Bultsma.
Camping de Holle Poarte
Zondag 12 aug. 9.30 uur Voorganger
mevr. C. Hoekstra Organist dhr. J. Adema
m.m.v. mevr. Allette Been sopraan.
Zondag 19 aug. 9.30 uur Voorganger
mevr. G. Koops Organist dhr. J. Adema
m.m.v. dhr. E. Terluin solist.
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Opening Timmerdorp 2018

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Door Judith van Lavieren
Buurtsportcoach Tiny heette op dinsdagochtend 24 juli alle bouwers en vrijwilligers van
Timmerdorp Makkum van harte welkom. Ze
stelde vervolgens de werkgroep, die alle activiteiten rond Timmerdorp met haar voorbereid
had, voor: Elske, Linda, Tom, Beanca, Freddie
en Marleen. Het thema van Timmerdorp was
dit jaar ‘Op de set’. “We gaan een situatie of
een tafereel maken dat bijna echt is, net zoals
bij theater, film of televisie gebeurt. Timmerdorp is onze set en jullie zijn de decorontwerpers”, aldus de buurtsportcoach. “Aan het
eind van de week mogen jullie hier je talenten
laten zien.” Vooral de mogelijkheid om het talent gamen te laten zien kon rekenen op een
enthousiast Yeah! van de jeugd.
Wethouder De Man was speciaal voor de opening van Timmerdorp naar Makkum gekomen.
Ook Robert de Graaf was aanwezig “Ik ben
dokter en roken is het aller-slechtste wat je
voor je zelf kan doen”, aldus De Graaf. Voordat
de wethouder het Timmerdorp officieel opende tekende hij met DeGraaf een overeenkomst
waarin afgesproken werd dat de gemeente
zich zal inspannen om de nieuwe generatie
rookvrij te laten opgroeien. Timmerdorp werd
hierbij ook tot rookvrij gebied verklaard.
Met een slag op de gong werd het Timmerdorp vervolgens officieel geopend en ver-

scheen Jan Bons van drumschool Le Bon
Beat op de ‘set’. Na het luisteren mochten de
kinderen nu zelf in actie komen. Onder leiding
van Jan Bons werd er enthousiast gedrumd.
Vorige jaren nog een wens en nu een feit: tijdens Timmerdorp 2018 werd er een echte
Makkumer Timmercourant bezorgd. Een vereiste om deze krant te ontvangen was dat er
een brievenbus aan de bouwwerken getimmerd diende te worden. Al op dinsdag werd
de eerste krant ontvangen en ook andere post
kon natuurlijk in deze brievenbussen bezorgd
worden. Drie keer werd er een Makkumer Timmercourant bezorgd. Naast de agenda en de
vrijwilliger van de dag ook een interessante
‘wist je dat-rubriek’. Wist je dat er 50 kinderen meedoen? Er 70 vrijwilligers waren? Er
2 vrachtwagens vol pallets en 7 kilo spijkers
gebruikt zijn? De sponsoren die nodig zijn om
dat allemaal mogelijk te maken stonden uiteraard ook in de courant: Jumbo Supermarkten,
De Boer accountant en belastingadviseurs,
Sûnhûs , Bouw- en timmerbedrijf Miedema
van der Velde, Bas Zijp, Provis , Gemeente
Súdwest- Fryslân, Jan Sikkes, Hochwald,
Toys2 Play, De Vlas Transport en Huisman Dak
en Zinkwerken. Tot besluit een laatste wist je
datje: wist je dat er heel veel leuke foto’s van
Timmerdorp Makkum op de facebookpagina
staan?

1 kg ribkarbonade..................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,25
1 kg hamlappen........................................ € 6,50
1 kg speklappen....................................... € 5,75
1 kg shoarmavlees................................... € 5,75
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

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

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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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

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

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, Sjoukje Steinhovden
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

Weg vrij voor Windpark Fryslân
De Raad van State heeft alle bezwaren die
waren ingediend tegen de vergunningen
voor Windpark Fryslân ongegrond verklaard.
Daarmee heeft de hoogste bestuursrechter
definitief de weg vrij gemaakt voor de aanleg
van Windpark Fryslân in het Friese deel van
het IJsselmeer ter hoogte van Breezanddijk.
Windpark Fryslân zal gaan bestaan uit een
cluster van 89 windmolens en krijgt een capaciteit van tenminste 316 MW. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 340.000
huishoudens. De bouw van het windpark start
in 2019. In 2021 zal het windpark volledig operationeel zijn. Projectdirecteur Anne de Groot

van Windpark Fryslân noemt de uitspraak van
de Raad van State een belangrijke doorbraak.
‘We hebben sinds 2008 met alle betrokken
overheden en de omgeving gewerkt aan de
plannen voor dit grootschalig windpark in het
IJsselmeer. De initiatiefnemers van Windpark
Fryslân hebben steeds aangegeven een windpark van en voor Fryslân te willen realiseren.
Die belofte kan nu worden ingelost. Belangrijke stappen daarin zijn onder andere financiële
deelneming van de provincie in het windpark
en de oprichting van een Omgevingsfonds,
dat vanaf 2022 jaarlijks zo’n 500.000 euro zal
bijdragen aan de lokale omgeving.’

Súdwesthoektoernooi Tennisvereniging Makkum
Zondag 22 juli heeft Tennisvereniging Makkum
het jaarlijkse Súdwesthoek gastentoernooi
georganiseerd. Dit toernooi heeft als doel de
contacten met andere tennisverenigingen te
verbeteren.
De 40 enthousiaste deelnemers, waarvan de
helft van andere verenigingen, speelden met
wisselende partners vier partijen in dubbel heren en dames en in gemengd dubbel. Alle vijf
banen waren dankzij Jentje Alkema weer heel
goed bespeelbaar en het weer was fantastisch
met heel veel zon en weinig wind.
Om 16:45 uur stond iedereen fris gedoucht
klaar voor de prijsuitreiking en een verloting.

De verloting en de prijzen zijn mede gesponsord door Kapsalon Kreatief, Bas Brouwer Catering, Blom Yn Ien, Bakkerij Kluft, Amy Corinne Beauty & Bodytreatments, Sporthuis Van
der Feer uit Bolsward, Faber tassen uit Harlingen, Groenteboer Bas Zijp en Dutch Women
Basics uit Sneek. De dag werd afgesloten met
een heerlijk buffet.
De prijswinnaars waren:
Heren: 1e prijs: Eelke de Vries, 2e prijs: Pieter
Portma.
Dames: 1e prijs: Marlisa Groen (eerstejaars
tennisspeler), 2e prijs: Hillie Nagel.
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Afscheid van juffen op De Ark

Agenda
Donderdag 9 augustus
Strandbibliotheek
Creatief met Techniek
Maak een Mechanisch monster.
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Meedoen kost € 2,50.
Vrijdag 10 augustus Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
Zondag 12 augustus en zondag 19 augustus
van 14.00 - 17 .00 uur is de foto expositie in
de kerk van Cornwerd weer te bewonderen.
Tevens te koop de 2e druk van het fraaie
Jubileumboek van het 50 jarig bestaan van
de kaatsvereniging “Meiinoar Ien”.
Maandag 13 augustus
Strandbibliotheek
Vriendschapsbandjes maken
Maak een vriendschapsbandje voor je beste
vriend(in) of gewoon voor jezelf.
Materialen zijn aanwezig.
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.
Donderdag 16 augustus
Strandbibliotheek
Workshop Emmerdrum door Jorrit Pruiksma
Als een echte drummer op emmers trommelen. Met behulp van drumstokken komt de
drummer in iedereen naar boven! Van 6 tot en
met 12 jaar. Aanvang 13.30 uur
Vrijdag 17 augustus tijdens het Nachtkaatsen
van 19.00 tot ?? uur is het Jubileumboek ook
te koop.
Vrijdag 17 augustus Witmarsum
Camping Mounewetter, Bingo
Aanvang: 20.00 uur in de kantine
Maandag 20 augustus
Strandbibliotheek
Ben je snel en behendig?
Doe mee met het piraten spellencircuit!
Vanaf 6 jaar. Aanvang 13.30 uur.

MAKKUM - De kinderen van De Ark namen op de laatste schooldag afscheid van hun juf Grietje
en hun juf Anje. Anje stopt na 31 jaar onderwijs en Grietje wordt directeur van basisschool de
Sjaloom in Rutten.

Op zaterdag 25 augustus bent u van harte
welkom bij een rondleiding door Achlum. De
rondleiding gaat langs de mooiste plekjes van
Achlum en er worden bijpassende verhalen
verteld. Het begint om 14.30 uur. Het startpunt is bij de bankjes bij de kerk. De rondleiding duurt ruim een uur. Kosten; vrije gift.
De kerk is deze middag geopend in het kader
van Tsjerkepaad en kan bezichtigd worden
tussen 13.30 en 17.00 uur. In de kerk zijn 2
vrijwilligers die vragen kunnen beantwoorden.
Er is deze hele zomer een expositie van de
schilderijen van Hilly Stellingwerf die geboren
is in Achlum.
Maandag 27 augustus t/m vrijdag 31 augustus zwemvierdaagse in Zwembad Mounewetter te Witmarsum. Voor kinderen van 4
t/m 6 jaar wordt van 27 t/m 30 augustus een
aqualoop georganiseerd. Beide activiteiten
elke avond vanaf 19.00 uur.
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It Posthûs
borreluur

Witmarsum verlegt grenzen

Elke dag tussen
15.30 uur - 17.00 uur
50 % korting op onze
tapbieren/ huiswijnen
en cocktails
Diverse warm & koud
bittergarnituur
Reserveren:
0515-231153
of
info@itposthus.nl

Wijnvatrollen Eric Berry en de 12 jaar oude Mailly Maucourant
De Pim Mulierspelen is een blijvertje. Met deze
spelen trappen we voortaan het dorpsfestijn
Merke Witmarsum af. De Pim Mulierspelen
2018 werden samen met de European Sports
For All Games georganiseerd in het kader van
LF2018 en Witmarsum 2018. De spelen zijn
mede mogelijk gemaakt door Windpark A7,
Stichting tot Nut, Stichting Bolsward Dronrijp
1993, bedrijven en vrijwilligers.

Vrijdag 3 augustus werden voor de tweede keer de Pim Mulierspelen georganiseerd
in Witmarsum. Tijdens de internationale zevenkamp van de Pim Mulierspelen 2018 in
Witmarsum konden de 107 deelnemers in
14 teams onder meer Frans wijnvatrollen en
Sloveense Pandolo beoefenen. In Friesland
is Pandolo te vergelijken met het traditionele Tipeljen, het wegslaan van een blokje dat
gekeerd moet worden door de veldpartij. Hier
uitgestorven, in Slovenië als traditionele sport
weer tot leven gebracht.

In de voetsporen
van Menno Simons

Ondanks de zon en de vele activiteiten in de
provincie kwamen er in totaal zo’n 280 mensen op het veld: Friezen, Hollanders, Fransen,
Slovenen en Italianen. In een demonstratie lieten de buitenlandse ploegen zien hoe Pandolo, wijnvatrollen en steltlopen er op topniveau
uitzien. Spectaculair en verrassend!
Veel van de aanwezigen sloten na de zevenkamp aan bij het pastabuffet en deden mee
aan het tweede onderdeel van de spelen ‘De
jongens tegen de meisje’. Sipke de Boer, Henk
Waterlander, Griet Sieswerda, het Popkoor
Witmarsum en Disco Silver namen ons gezamenlijk mee terug in de tijd: Van oud tot jong,
wat weten we nog van de muziek uit ‘jouw tijd’
en wat weten we van Witmarsum? Iedereen
zong uit volle borst mee met de evergreens.
Hinke Smid-Brandsma kon zich na de verloting gelukkig prijzen met een ritje in een Ferrari
en een nachtje weg voor twee.

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

Op zaterdag 25 augustus start om 10.00 uur
vanaf het Groencentrum in Witmarsum een 10
kilometer lange wandeling over de Pingjumer
Halsbân. Met deze wandeling stap je letterlijk
in de voetsporen van Menno Simons. Je loopt
door de weidse natuur waar ook Menno Simons 500 jaar geleden voetafdrukken heeft
achtergelaten.
Aan deze wandeling, georganiseerd door het
team achter de tentoonstelling Menno Simons
Groen, zit nog een leuk aandenken verbonden. De kosten voor deelname zijn 8 euro per
persoon. Geef je nu op voor deze wandeling
via het formulier op de website www.mennosimonsgroen.nl.

NOG GEEN RIJBEWIJ
S

? DAT KAN BIJ ONS!

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)

pag. 7 - MAKKUMER BELBOEI - 8 augustus 2018

Windpark Fryslân levert vanaf 2021
aan 400.000 huishoudens stroom
Windpark Fryslân B.V. is voornemens de bouw
van het grootschalige Windpark Fryslân in het
Friese deel van IJsselmeer te gunnen aan een
joint venture van Van Oord en Siemens Gamesa Renewable Energy. Deze bedrijven worden
samen verantwoordelijk voor de realisatie van
het windpark, dat 89 turbines van 4,3 MW elk
zal omvatten. De bouw van het windpark start
in 2019. Met zijn productievermogen van ruim
380 MW draagt Windpark Fryslân vanaf 2021
meer dan 60% bij aan de Friese doelstelling
voor duurzame stroom. Dat is vergelijkbaar
met het stroomgebruik van 400.000 huishoudens.

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

Zoekertjes
Te koop: Houten tuinhuis 320 x 270. Zelf
demonteren en vervoeren. € 50,-Tel. 0515-232481 na 19.00 uur.
Ter overname: 1 overnachting 2 pers comfort
kamer in hotel de Broeierd Enschede
van vrijdag 10 aug op 11 aug. excl ontbijt
(ter plaatse bij te boeken).
€ 35,00 excl toeristenbelasting p.p.p.n
Tel: 06-81881450

De gunning aan de joint venture omvat ook de
aanleg van een natuurgebied ten zuiden van
de Afsluitdijk nabij Kornwerderzand. Door gebruik te maken van zand uit het IJsselmeer zal
een eiland van 2 hectare aangelegd en onder
water een natuurgebied voor vissen en waterplanten van in totaal 25 hectare. Het eiland
zal tijdens de bouw van het windpark tijdelijk
gebruikt worden als werkeiland. Meteen na
de afronding van de bouw zal het windpark
worden doorontwikkeld tot een natuurgebied,
zowel onder als boven water, zodat het extra
kwaliteit toevoegt aan het rust- en foerageergebied van vissen en vogels.
Door de keuze voor windturbines van E 4,3
MW vermogen elk komt de totale productiecapaciteit van Windpark Fryslân uit op 382,7
MW. Dat is ruim meer dan de ‘minstens 316
MW’, die eerder werd gecommuniceerd. Projectdirecteur Anne de Groot is verheugd over
deze extra capaciteit van het windpark.
De Groot: ’Doordat we turbines met een groter
vermogen kunnen plaatsen op deze locatie,
kunnen we nog meer duurzame energie realiseren dan aanvankelijk gedacht. Deze hogere
capaciteit is mogelijk geworden door de snelle
doorontwikkeling van de techniek.’
De geselecteerde windturbines (model SWT4,3- DD -130)vallen binnen de randvoorwaarden van de verstrekte vergunningen. De
ashoogte van de turbines is 109 meter, de
tiphoogte 174 meter en de diameter van de
rotorbladen bedraagt 130 meter.
De definitieve contracten voor de opdracht
zullen naar verwachting in het najaar worden
getekend. Met de opdracht aan de joint venture is een bedrag gemoeid van ruim E 500 miljoen. De joint venture heeft te kennen gegeven
dat zij zal samenwerken met lokale partners
en lokale initiatieven zal ondersteunen om de
Friese economie te stimuleren.

Beregeningsverbod
heeft juiste effect
Het beregeningsverbod dat Wetterskip Fryslân vorige week vanwege droogte heeft afgekondigd heeft effect. Het waterverbruik is verminderd en het waterpeil is vrijwel overal op
de gewenste hoogte. Wetterskip Fryslân ziet
daardoor een mogelijkheid om agrariërs voorlopig toe te staan akkerbouwgewassen zes
uur langer te beregenen: tussen 18.00 uur ’s
avonds en 10.00 uur ’s ochtends. Ook het verbod op de beregening uit grondwater wordt
versoepeld. De aanpassingen gaan per direct
in. Het verbod op het beregenen van grasland
uit oppervlaktewater blijft van kracht.

Meiden kaatsen in Hitzum

Het partuur van Makkum heeft zaterdag in Hitzum de Âld Meierspartij gewonnen.
Chantal de Witte, Larissa Smink en Anouk
Smink, vooraf als één van de favorieten bestempeld, moesten aan de bak in de finale tegen Workum. Dat partuur pakte namelijk een
4-1 voorsprong, maar daarna stelde Makkum
orde op zaken en won met 5-5 6-0. Easterein
en Dronryp werden derde.
De wedstrijd, bedoeld voor meiden van 14 tot
16 jaar, werd voor de negentiende keer georganiseseerd.
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Onderhoudsbedrijf

Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum
www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

De Makkumer Belboei
zoekt een

bezorger/ster
Exmorra en Allingawier
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container
verhuur.
Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

