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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 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

10RIM Interieur en Design persoonlijk 
advies op gebied interieur

stuur een email: info@lieverdink-vormgeving.nl 
of bel: 06 2709 1499 middenstraat 14  |  makkum

lieverdink-vormgeving.nl

kennis maken?

Hulp nodig
met een logo en 
Huisstijl? 
of liever een 
bedrijfsbrocHure 
inclusief
fotografie?
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Opening Kinderboekenweek

www.kingmawalinga.nl tel. 0515-233664

MAKKUM
Tichelwerk 13

Vraagprijs
€ 159.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Door Judith van Lavieren

De Kinderboekenweek 2018 ging in de 
Makkumer bieb feestelijk van start. Op 
woensdagmiddag 3 oktober kwamen en-
kele tientallen kinderen lekker knutselen 
en smullen van een stukje cake. De ac-
tiviteiten waren georganiseerd door vier 
leerlingen van de Friesche Poort: Cornelis 
Tijmstra, Karin Lyklema, Janna de Witte en 
Julia Tuasela. Tijdens de voorbereidingen 
werden ze geholpen door leesconsulente 
Pleunie Oostenveld.

De Kinderboekenweek duurt dit jaar van 
3 oktober tot en met 14 oktober. Al vanaf 
1954 wordt in oktober een Kinderboeken-
week gehouden. Het jaarlijks wisselende 
thema dient daarbij als leidraad bij de or-
ganisatie van de vele activiteiten. Het the-
ma voor dit jaar is ‘vriendschap’.
De gouden griffel was dit jaar voor Annet 
Schaap voor haar boek Lampje. “Annet 
Schaap was deze zomer nog te gast in de 
Strandbibliotheek om over haar werk te 
vertellen”, vertelt Pleunie Oostenveld.
De studenten van de Friesche Poort had-
den een vriendschapsboekje ontworpen 

dat de kinderen in konden vullen, daarnaast 
konden ze bezig met een vriendschapsband-
je, handje of een stukje cake versieren dat 
daarna lekker opgegeten mocht worden. Het 
was een gezellige drukte.
Op donderdagmiddag was er kindertheater 
van  Professor Poppa P.  Ook daar was het  
druk. Dertig kinderen genoten van de voor-
stelling over computer Lelle die bevriend is 
met professor Poppa P. Lelle krijgt een virus 
en moet naar het ziekenhuis om beter te wor-
den. De blijdschap is groot als dit uiteindelijk 
lukt. “Het was een leuke, interactieve voorstel-
ling”, aldus Pleunie Oostenveld.

Witgoed
Verkoop en reparatie

van uw witgoed

Don de Jong

De Skarren 35 • 8701 ZK Bolsward
06-2148 1137

dondejong2@hotmail.com
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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)

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.

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
bgg; Casper van Veen 06-46351620
www.begrafenisverenigingmakkum.nl 

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

OVERLIJDEN

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

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 

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

Nei in tiid fan ôfnimmende sûnens
is op 27 septimber ferstoarn ús leave 
bysûndere broer
 

Rients Elgersma
 
Wy winskje Anneke en bern in protte 
sterkte ta.

 Syn broers, susters,
 sweagers en skoansusters.

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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Zoekertjes
Voor het mozaïeken van de urn

van mijn moeder ben ik op zoek naar
stukken/scherven Makkumer aardewerk.

Wie kan mij helpen?
tel 06-20904990 / 0616968205

Per direct te huur of te koop aangeboden: 
leuke eengezinswoning in de Leerlooiers-

straat. Vraagprijs € 125.000. Voor meer info, 
graag contact opnemen met 06-37444332.

Sparta Ion elektrische damesfiets. Frame-
maat 55. cm, nieuwe achterband en gel za-

del. Geen versnellingen, drie niveaus trapon-
dersteuning. Vraagprijs € 200,= 06-15064763

Collecte Nierstichting
De collecte van de Nierstichting heeft in de 
week van 16 tm 22 september een totale op-
brengst van €1225,15 opgebracht.
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Makkum
Zondag 21-10

uitgenodigd bij andere locaties.
Zondag 28-10

09.30 uur, Doopsgezinde kerk, Pastoor A. 
Bultsma.

Witmarsum
Zondag 21-10 09.30 uur Pastoor A. Bultsma.
Zondag 28-10 09.30 uur Pastor J. van Beek.

21/okt. 9.30 Van Doniakerk
Doopzondag Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

21/okt. 11.00 Skuzum Friese dienst
Ds. J. Finnema Oudehaske
28/okt. 9.30 K.C. Het Anker

Dhr. J. Bassie Groningen 
28/okt. 19.00 K.C. Het Anker

Plusdienst Sing In Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

Kerkdiensten

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 20 oktober (bekerronde)
13:00 SWZ Sneek JO17-2-Makkum JO17-1
08.45 Annaparochie JO9-2-Makkum JO9-2
09.00 Tzum JO9-1-Makkum JO9-1

Zaterdag 27 oktober
15:00 Makkum 1-SC Bolsward 1
12:30 Makkum 2-SDS 2
12:30 IJVC 2-Makkum 3
14:30 SC Bolsward 6-Makkum 4
12:00 ST SDSJO19-1-Makkum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-SJO HJSC JO17-2
12:15 Makkum JO15-1-Beetgum JO15-1
10:15 S.F. Deinum JO13-1-Makkum JO13-1
10:00 Makkum JO12-1-Arum JO12-1G
09:00 Scharneg.’70 JO11-1-Makkum JO11-1
10:00 Makkum JO11-2-NOK JO11-1G
8:45 Workum JO11-3G-Makkum JO11-3
09:00 Makkum JO10-1-Franeker SC JO10-5
09:00 Tzummarum JO9-1-Makkum JO9-1
09:00 ONS Sneek JO8-1-Makkum JO8-1
14:30 Makkum VR1-ONB VR1
19.00 Makkumjo10-1-SJOdfc jo10-2

Kantinedienst
08.15-12.00 Cor Politiek/Karin Wijma
12.00-15.00 Elma Groen/Jannie v Loon
15.00-19.00 Johan Algera
  Willem bart Noordhuis
  Klaas Bosma

Meer dan een derde (34%) van de Nederlan-
ders weet niet waar de dichtstbijzijnde AED in 
hun directe omgeving hangt. En als ze het wel 
weten, is het nog maar de vraag of die AED 
nog functioneert en ook 24/7 bereikbaar is en 
niet achter een gesloten (kantoor)deur, sport-
kantine of winkelpand hangt. 

De kennis en de 24/7 beschikbaarheid van 
AED’s is nog steeds onvoldoende, zo blijkt uit 
een peiling van de Hartstichting. De Hartstich-
ting roept Nederlanders op om hun buurt(en) 
veiliger te maken.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Makkum is 
daarom al druk bezig om in Makkum ook een 
betere dekking te krijgen met zeker 10 nieuwe 
AED’s, zodat bijv. de recente 112 noodsitua-
tie in Makkum waarbij buurthulpverleners ‘s 
avonds moesten gaan zoeken naar een 24/7 
bereikbare AED. 
o De huidige AED dekking in en rond het 

centrum van Makkum is minimaal, in de 
boven en naast gelegen woonwijken zijn er 

vaak helemaal geen AED’s voorhanden.
o De overige AED’s zijn geconcentreerd in de 

omgeving Holle Poarte en het bedrijventer-
rein en zijn niet allemaal 24/7 bereikbaar. 

Kortom; Makkum heeft naar schatting mini-
maal 10 nieuwe 24/7 bereikbare AED’s nodig 
om bij calamiteiten bewoners en haar jaarlijk-
se duizenden gasten door AED buurthulpver-
leners efficiënt te kunnen worden geholpen. 
Op dit moment heeft het Plaatselijk Belang 
Makkum 2 subsidie/sponsoring aanvragen in-
gediend bij Univé zorg en het Mienskipfunds 
om deze plannen op korte termijn te kunnen 
gaan realiseren.

DS L TOUWENLAAN update
Allereerst onze dank voor alle ingezonden 
serieuze reacties, wensen en ideeën op onze 
oproep onlangs in de Belboei. Inmiddels is er 
ook overleg geweest met de werkgroep “Us 
Laene”. Alle binnengekomen informatie is ver-
werkt en zeer binnenkort zullen er gesprekken 
met de gemeente gaan plaatsvinden.

Een derde van de Nederlanders weet 
niet waar dichtstbijzijnde AED hangt
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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
Fysiotherapie Zuidwest en Podologie Douma
Registerpodologie en (Geriatrie) Fysiotherapie
Kerkeburen 66 (Locatie Zorgcentrum Avondrust)
8754 EB Makkum. T. 0515 - 541967
E. info@fysiotherapiezuidwest.nl
www.fysiotherapiezuidwest.nl en
www.podologiedouma.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

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

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, 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

Door Judith van Lavieren

“Wanneer je ondernemer bent moet je mee-
gaan met de tijd en niet indutten. Jaarlijks be-
paal ik voor mezelf welke zaken ik wil verbete-
ren. Voor 2018 was dat het inzetten van social 
media om nieuwe doelgroepen te bereiken. Bij 
mijn eerste pogingen betrapte ik mezelf erop 
dat ik heel goed kon formuleren wat ik niet 
wilde. Maar bepalen en realiseren hoe het wel 
moest bleek lastig.” Aan het woord is Marijke 
Hollander al vele jaren lang een vertrouwd ge-
zicht in de Kerkstraat met haar Mode en Ca-
deauboutique ’t Pareltje.
Marijke schakelde in februari de hulp in van 
het reclamebureau van Mendel Molendijk. Ze 
koos bewust voor een jonge ondernemer uit 
Makkum die de taal van de jongeren spreekt 
en goed thuis is in social media. De samen-
werking bleek voor beide partijen leerzaam.
“Voor een goede doorvertaling moet ik een 
goed beeld hebben van de identiteit van mijn 
klant”, vertelt Mendel. “Je moet daarover met 
elkaar praten. Ik ben gewend om veel zaken 
achter mijn computer te regelen. Het was een 
eye-opener om te zien hoe belangrijk per-
soonlijk contact, mond-tot-mond reclame en 
een goed luisterend oor en aandacht voor de 
klant in een winkel als ’t Pareltje zijn.”
Uiteindelijk begeleidde Mendel het hele pro-
ces. Bij het vernieuwen van de website bleek 

het oude vertrouwde logo van ’t Pareltje niet 
meer bruikbaar in de wereld van social media. 
Mendel ontwierp een nieuw logo en maakte 
samen met Marijke een plan. “Een website is 
de basis, maar daarnaast moeten er lijntjes lo-
pen naar aansprekende posts op Facebook, 
nieuwsbrieven, visitekaartjes. Er moet steeds 
interactie zijn; mensen moeten je niet 1 keer 
zien. Als alle kanaaltjes actief zijn, ben je vaker 
zichtbaar en kom je in het lange termijn ge-
heugen terecht”, aldus Mendel.
Fotografe Jessie Jansen verzorgde alle foto’s 
en video’s. “Ze maakt deel uit van een groep-
je ‘young professionals’ om mij heen. Jonge 
mensen die samen mooie dingen willen ma-
ken en enthousiast over hun vak zijn”, vertelt 
Mendel. 
Over en weer hebben beide ondernemers veel 
van elkaar opgestoken. Ze hadden leuke ge-
sprekken waarin ze elkaar feedback gaven. 
Gesprekken die niet vanachter een beeld-
scherm maar aan tafel gevoerd werden, met 
een kopje koffie of thee. Zo kwam het tot een 
website en Facebookpagina waarbij de oude 
waarden intact bleven.  “Persoonlijke aan-
dacht voor de klant zal voor mij altijd voorop 
blijven staan”, aldus Marijke. Maar ze zijn nu 
wel in een nieuw ‘social media’ jasje gestoken. 
Stijlvol zoals we van Marijke gewend zijn en 
strak vormgegeven dankzij de expertise van 
Mendel. 

Makkumer bedrijven werken samen
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Najaar toernooi
TV Makkum 2018
Ter afsluiting van een mooie  tenniszomer werd 
op vrijdagavond 28 september het najaar toer-
nooi van Tennisvereniging Makkum gespeeld. 
Het weer was gunstig gestemd en de banen 
lagen er dankzij de inspanningen van Jentje 
weer perfect bij.
Vanaf half zeven werd er gestreden om de 
overwinning. Iedereen speelde drie keer een 
dubbel- en/of gemengd dubbel partij. Om half 
elf vond de prijsuitreiking plaats. Er waren 1e 
en 2e prijzen voor de heren en dames die de 
meeste punten hadden gescoord. 
Na de prijsuitreiking konden de spelers genie-
ten van een heerlijk broodje shoarma van sla-
gerij Bruinsma uit Makkum. 
De prijswinnaars over de hele dag waren:
1e prijs heren voor Peter Lieverdink
2e prijs heren voor Richard Dol
1e prijs dames voor Maike de Witte
2e prijs dames voor Aukje Koornstra
De volgende uitdaging voor de winterharde 
leden is de wintercompetitie in oktober/no-
vember. 

Alpe d'Huez beklimmen,
wie gaat de uitdaging aan?!
Beach Resort Lifestyle organiseert volgend 
voorjaar weer een sportreis naar de Franse 
Alpen om o.a. de welbekende Alpe d'Huez te 
beklimmen! Na wederom een geslaagde editie 
afgelopen mei, vertrekt ook komend voorjaar 
(voor de 10e keer!) weer een groep van zo'n 
50 man richting Frankrijk. 
Voor iedereen die de 'Nederlandse berg' wel 
eens heeft willen beklimmen, hetzij fietsend, 
hetzij (hard)lopend of zelfs steppend, is dit de 
kans om dat onder begeleiding te doen. Deel-
name is voor iedereen toegankelijk! Jong en 
oud, ervaren of onervaren! 
De reis staat gepland voor woensdag 22 mei 
2017 (vertrek 21:00 uur) tot zondag 26 mei 
2017 (aankomst: 11:00 uur). 
Tijdens deze reis is er -naast de Alpe d'Huez- 
ook de mogelijkheid andere bergen te be-
klimmen zoals: Col de la Croix de Fer, Col du 
Galibier, Les Deux Alpes, Col d'Ornon, Col du 
Lautaret.
Opgave of meer informatie? Neem contact op 
met Beach Resort Lifestyle Makkum en vraag 
naar Tom Botermans => 0515-231551 
Of laat een berichtje achter, dan nemen we 
contact met je op!

Door Judith van Lavieren

Aan de Kerkstraat 35 is sinds begin oktober 
een nieuwe ondernemer gestart. Bertri van der 
Weide heeft zich er gevestigd met haar Trimsa-
lon Belle. Een nieuwkomer in de Kerkstraat 
maar niet in het vak van honden trimmen. “Ik 
doe het al 12 jaar. Hiervoor was ik werkzaam 
in Harlingen en daarvoor in Menaldum. Ik was 
op zoek naar een nieuw pand toen ik dit te-
genkwam. Ik ben er dolgelukkig mee, ik heb 
nog nooit zo’n mooie werkplek gehad!”, aldus 
Bertri.
Bertri kwam op een bijzondere manier in het 
vak terecht. Twaalf jaar geleden was ik niet 
echt blij met mijn werk op een tankstation. Ik 
wou wel wat anders maar wat?  Een vriendin 
bood mee een counselinggesprek aan, stelde 
allerlei vragen en ineens kwam het bij me op. 
Honden trimmen! Iets waar ik nog nooit aan 
gedacht had. Ik ben aan de opleiding begon-
nen en vanaf dag 1 was ik er superblij mee.” 
Honden zijn haar passie. “Ik doe er alles aan 
om te zorgen dat ze met de staart omhoog 

vertrekken. Ik gebruik goede materialen en 
producten. Ik vind het prachtig werk. Geen 
hond is gelijk, dus geen dag is gelijk.”
“Het is belangrijk dat de hond zich prettig 
voelt. Daarom bied ik ook kennismaking voor 
puppies aan. Ik doe dan eigenlijk heel weinig. 
Ik kijk even in de ogen en de oren, laat ze het 
geluid van de föhn en de tondeuse horen, knip 
soms een nageltje en ik laat ze even in het 
bad staan. Daarna mogen ze nog even rond-
lopen en krijgen ze een koekje. Puppies die op 
kennismaking zijn geweest komen zijn als ze 
echt voor een behandeling komen al gewend 
en niet meer gespannen.  Een kennismaking 
duurt maar een kwartiertje maar je hebt er ont-
zettend veel plezier van”, vertelt Bertri.
Trimsalon Belle is geopend van maandag tot 
en met donderdag. Bertri werkt op afspraak. 
Dat kan telefonisch via 06-24717677. Als de 
gele vlag uithangt kunnen mensen ook ge-
woon even binnenlopen. Trimsalon Belle is 
uiteraard ook te vinden op Facebook, in de 
maand oktober heeft Bertri daar een leuke ac-
tie op.

Trimsalon Belle aan de Kerkstraat 35

Wist u dat u bij ons ook kunt vergaderen, 
een feest geven, of andere evenementen 
kunt houden?
Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.
Ook kunnen wij catering voor u verzorgen.Reserveren: 0515-231153

of info@itposthus.nl



pag. 6 - MAKKUMER BELBOEI - 17 oktober 2018

Volgende week hebben alle kinderen lekker vrij omdat het herf-
stvakantie is!
Dan hebben wij nog 4 weken tijd om onze stoomboot vol te laden 
met pepernoten, speculaas en natuurlijk cadeautjes! Dat wordt 
nog hard werken voor alle Pieten en natuurlijk voor Sinterklaas.
We hopen we dat jullie weer een heleboel Sinterklaasliedjes ken-
nen en deze luidkeels laten horen als wij de boot in Makkum aan-
meren!
Op  zaterdag 17 november stappen wij om 14.00 u  aan wal in 
Makkum.
Vorig jaar tijdens de intocht was er brand op een pakjesboot! Ge-
lukkig kwam er een brandweerblusboot langs om de brand te 
blussen. Later op Het Plein moest de brandweer opnieuw uitruk-
ken, omdat er een Piet vast kwam te zitten in een schoorsteen. 
We gaan er van uit dat dit jaar alles goed verloopt en dat Sin-
terklaas door zijn paard Americo naar het Plein wordt gebracht, 
waar jullie hem toe kunnen zingen samen met de Pieten.
 (maar je weet nooit of er dit jaar gekke dingen gebeuren !!) 
Vanaf 15u is er een programma van 3 kwartier voor de kinderen 
van verschillende leeftijden op diverse locaties in Makkum.

Dus houd die dag vast vrij, want de belevenissen van Sinterklaas 
en zijn Pieten wil je toch zeker niet missen??

Zaterdag 24 november is het Sintwilledei in Makkum en zijn er 
weer leuke activiteiten voor de kinderen te doen in het centrum. 
En natuurlijk heb je dan de kans om Sinterklaas en een paar Pie-
ten de hand te schudden!

Je kunt Sinterklaas ook een mailtje  sturen … zijn emailadres is 
sintinmakkum@gmail.com en je kunt  op de site  kijken; www.sin-
tinmakkum.webnode.nl of op de facebook-pagina  ‘Sinterklaas 
in Makkum’.

Groeten van de Mailpiet en de perspiet! 

Lieve kinderen, ouders en 
andere belangstellenden 

van Makkum en omstreken
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Maandag 22 oktober gaat de strontrace om 
13.00 uur los in Workum. Het Makkumer skûts-
je doet dit jaar mee !! Het skûtsje ligt vanaf za-
terdagmiddag al in de havenkom van Workum. 
Waar het hele weekend al veel te beleven is. 
(Ook voor publiek) kijk voor het programma op 
www.zeilvaartcollegeworkum.nl.

Natuurlijk is iedereen van harte welkom om 
even bij ons aan boord te komen en ons suc-
ces te wensen. De bemanning bestaat uit 5 
personen. (Stront)Schipper Marten Visser, 
Geert Teunisse, Iwan Tjeerdema, Gerard Blee-
ker en Gerhard Pietersma. De strontrace is te 
volgen via track en trace. Op o.a. www.zeil-

vaartwarmond.nl is een link te vinden.
De Strontrace schepen vertrekken op maan-
dagmiddag vanuit de haven van Workum, 
waarbij It Soal, de vaart naar het IJsselmeer, 
wordt gejaagd of geboomd met hulp van het 
publiek of gezeild, afhankelijk van de wind-
richting. Nadat op het IJsselmeer de startlijn 
zeilend is gepasseerd, wordt koers gezet naar 
Warmond.

Nieuw element in de wedstrijd is dat de sche-
pen dit jaar even afmeren in Oude Wetering. 
Daar ontvangen zij een lokaal streekproduct 
(een pot Veense augurken) als symbolische 
retourvracht naar Friesland.

Bij aankomst in Warmond worden de schepen 
opgewacht door de keermeester en zijn rech-
terhand, die hun tijden noteren en de schip-
pers een oorlam aanbieden. De strontzakken 
worden gelost aan de kade van park Groot 
Leerust, bij het theehuis, waarbij het publiek 
hen bij het lossen van de lading toejuicht. De 
schipper en bemanning van het schip dat als 
eerst in Warmond aankomt, wordt feestelijk 
onthaald door de burgemeester van Warm-
ond, soms zelfs midden in de nacht. 
Na het rustuur gaan de schepen op weg terug 
naar Workum. Wie het eerst in Workum in de 
haven aanlegt, is de winnaar en komt in het 
bezit van de felbegeerde brijlepel.

Makkumer skûtsje deelnemer strontrace
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Beste inwoners van
Makkum en omstreken
Na 12 jaar werkzaam geweest te zijn bij Ge-
zondheidscentrum Makkum ga ik verder naar 
een volgende uitdaging. Per 1 januari 2019 ga 
ik werken bij Ketenzorg Friesland, de organi-
satie die de huisartsenpraktijken ondersteunt 
bij het uitvoeren van de chronische zorg. In 
2006 ben ik vanuit de Koninklijke Marine ge-
start bij dokter Dierick in zijn praktijk aan de 
Brouwerssteeg met Riet als collega. In de 
navolgende jaren heb ik mee mogen bouwen 
aan het gezondheidscentrum zoals het er nu 
is met veel meer collega’s en faciliteiten, dat 
heb ik met veel plezier gedaan! Ik wil u heel 
hartelijk danken voor het vertrouwen in mij, u 
heeft met mij lief en leed willen delen en dat 
blijft bijzonder. Het ga u goed!
Hartelijke groet, Ingrid 

Door Sjirk Wijbenga

De overheid heeft woningcorporaties opdracht 
gegevens woningen te verduurzamen. Dit jaar 
worden in Makkum 127 woningen duurzaam 
verbeterd door de woning coöperatie Elkien 
met als doel dat haar woningen toekomstbe-
stendig zijn en daardoor nog vele jaren mee-
gaan. Dit gebeurt o.a. door het plaatsen van 
zonnepanelen en HR++ glas. Ook zullen de 
woningen beter geïsoleerd worden.
Dit geldt echter niet voor de woningen in de 
Kofstraat. Deze woningen worden te koop 
aangeboden aan de bewoners en daar wring 
de schoen.
Wiebren van der Weerd en Jetze Nagel zijn 
furieus. Beide wonen ruim 45 jaar in de Kof-
straat. Elkien heeft opdracht gegeven aan 
Woonaccent Friesland om de verkoop van de 
huizen te regelen.
Wiebren: “Ik bin 72. Wat tinke se no dat ik my 
noch foar oardel ton yn de skulden set”.
De vraagprijs is voor beide respectievelijk € 

140.00,-- en € 124.00,--. Zowel Wiebren als 
Jetze vragen zich af waar deze prijs op geba-
seerd is. Wiebren windt er geen doekjes om. 
“Se ha it sa út ‘e tomme sûgt! It hûs stiet sa 
skeef as wat. De doarren geane automatysk 
ticht en iepen at se net yn it slot sitte’’. Taxa-
teurs heeft hij nooit gezien. “Se binne in slach 
om it hûs west mar ik ha noait ien yn ‘e hûs 
hân”.
Beide verwijten Elkien veel achterstallig on-
derhoud en de slechte isolatie van de huizen. 
Jetze wordt maandelijks geconfronteerd met 
buitensporig hoge energierekening. “We stoke 
ús út de naden en kinne it amper waarm krije”, 
zegt Jetze Nagel. 
Diverse gesprekken zijn aangevraagd bij de 
woningcoöperatie maar Elkien geeft niet thuis. 
Beide heren worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. Telefonisch contact werkt 
eveneens niet. Beloftes dat er terug gebeld 
zal worden, worden niet nagekomen. De be-
woners zijn het spuugzat en beraden zich op 
acties.  

Bewoners Kofstraat zijn Elkien spuugzat

Geschiedenis De Holle
Poarte vastgelegd

Enkele tientallen jaren lag een oud manuscript 
in de la van Albert Kamstra. Zijn vader Jorke 
Kamstra legde in zijn werkzame leven de ont-
wikkelingen van De Sânkop vast. Hij werkte er 
zelf aan mee, met spade en kruiwagen, nadat 
hij eerder had geholpen de Afsluitdijk aan te 
leggen. Dat leverde tal van memoires op die 
een boeiend beeld schetsen van wat nu ge-
worden is tot het recreatieoord De Holle Poar-
te. 
In ruim 170 pagina’s wordt u meegenomen 
door boeiende verhalen en ontwikkelingen die 
verband houden met een belangrijke ontwik-
keling van Makkum als toeristentrekker aan de 
voormalige Zuiderzee. Wat ging eraan vooraf, 
hoe werd de strijd tegen de zee gevoerd, wel-
ke invloed had Afsluitdijk, hoe veranderde het 
beeld van een blinkende zandkop in een toe-
ristisch resort van de eerste orde dat vanaf de 
Afsluitdijk al de aandacht trekt?
Het boek verschijnt medio november.
U kunt het bestellen bij Albert Kamstra op 
Cynthia Lenigestraat 9, Hoeksema Kapper en 
Sopkafee Badhûs De Flevo of door een mailtje 
te sturen aan mail@thomasgroeneveld.nl
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Ook dit jaar komt het CPM met een thema 
avond. Deze keer een Americana /western 
Night in De Zwaan! The Oldtime Stringband 
is een band uit Noord-Holland die bluegrass, 
folk en Americana met elkaar mixed tot een 
eigen herkenbaar geluid.
Een samenspel van gitaar, fiddle, gitaar, ban-
jo, mandoline, contrabas, vier stemmen en 
daarbij gevoegd de stem van zangeres Shelly 
O’day maakt het afwisselende maar zeker her-
kenbare geluid van de band. Een mix van tra-
ditionals, eigen nummers en een aantal covers 
vormen het repertoire . Dusss.. Put on your 
dancing boots, vergeet je cowboyhoed niet 
en KOM! Zaterdag 3 november 20:30 uur. De 
Zwaan, Plein 1 Makkum. Voorverkoop vanaf 
20 oktober bij Els van Zeumeren, Speelsgoed 

Cultureel Podium Makkum prestenteert: 
Americana Night met The Oldtime Stringband

aan de Markt. Leden 10 euro/ niet leden 15 
euro. Meer weten? Reserveren? Lid worden?
www.cultureelpodiummakkum.nl 

Bij PODOLOGIE DOUMA kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en 
schoenadvies. De combinatie Registerpodoloog en Fysiotherapeut geeft een bredere kijk op de mogelijke oorza-
ken van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Locatie Zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66 te Makkum.
Op deze behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie. 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

Een opvallende 
fietser in Makkum

Door Judith van Lavieren 

Phil Fertey kwam zaterdag 6 oktober in Mak-
kum aan en vertrok zondagochtend vanaf zijn 
‘Vrienden op de fiets’ logeeradres richting 
Hindeloopen. De Canadees, die in het dage-
lijks leven leraar is, fietst tijdens zijn sabbati-
cal een tocht van zo’n 200 km. Hij begon in 
Weesp, reed door West-Friesland en kwam via 
de Afsluitdijk in Makkum terecht. Na Makkum 
dus richting Hindeloopen en vervolgens naar 
Stavoren om met de boot naar Enkhuizen te 
gaan en van daaruit weer naar Weesp.
De fiets van Phil is een reproductie van een 
sportfiets uit 1885 een zogenaamde Victoria 
Bicycle. Hij wilde er graag mee in Europa fiet-
sen. Hij koos Nederland vanwege de uitste-
kende infrastructuur.
Vooral met tegenwind is het niet echt makke-
lijk fietsen op zijn Victoria Bicycle. Het is ook 
opletten geblazen omdat plotseling remmen 
niet mogelijk is. En wie Phil met een grote aan-
loop ziet opstappen begrijpt meteen dat ook 
dat niet echt makkelijk is.
Zijn bijzondere fiets levert hem tal van bijzon-
dere gesprekken en ontmoetingen op. Men-
sen nodigen hem uit voor een kopje thee. 
Bruidsparen lenen zijn fiets even voor een bij-
zondere foto. Hij omschrijft zijn tocht als een 
fantastische ervaring.

Door Judith van Lavieren

Rianne Kooistra werkt vanaf begin oktober in 
haar nieuwe salon aan de Krommesloot. De 
eerste behandelingen zijn dus al gegeven in 
de nieuwe ruimte. Afgelopen vrijdag was het 
tijd voor een feestelijke opening met een hapje 
en een drankje. De hele avond was het druk 
met klanten die een kijkje kwamen nemen in 
de nieuwe werkruimte van Rianne. Ze moch-
ten ook een kijkje nemen in het woongedeelte 
van het pand waar nog  verbouwd wordt.

Rianne begon in september 2002 voor zich-
zelf als schoonheidsspecialiste.  Haar salon 
bevond zich ook toen aan de Krommesloot, 
namelijk op de bovenverdieping van haar ou-
derlijk huis. De afgelopen vijf jaar had Rianne 
haar salon in Ons Gebouw. Vanaf 1 oktober 
werkt ze weer aan de Krommesloot, maar nu 
in haar nieuwe woning aan de Krommesloot 

Schoonheidssalon Rianne is verhuisd

1.De salon heeft een eigen ingang aan de zij-
kant van het pand.
Rianne mocht vele presentjes én complimen-
tjes in ontvangst nemen.  Haar  behandelstoel 
en meubels komen prachtig uit in de nieuwe 
ruimte die is geschilderd in mooie warme kleu-
ren.
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De “Club van 100” wil 100 leden scoren
De “Club van 100” is een belangrijk orgaan binnen de v.v. Makkum. Met behulp van 
hun financiële steun worden belangrijke doelen gerealiseerd,  waar de vereniging en met 
name de jeugd van profiteert. De naam “Club van 100” is ontstaan, doordat er in het 
verleden 100 gulden betaald werd door de leden van de “Club van 100”. U kunt lid wor-
den van de “Club van 100” voor een bedrag van € 45 per jaar. Uw naam komt te staan 
op het grote ”Club van 100” bord in de voetbalkantine. Op dit moment hebben we circa 
85 leden en we willen graag de 100 volmaken. Lid worden ? Neem deze aftrap op www.
vvmakkum.nl en click op Club van 100. Of schiet één van de bestuursleden aan t.w. Henk 
Bonthuis, Jelda Molenaar, Mieke Tilburgs

Door Judith van Lavieren

In mei opende Rim de Boer haar showroom 
aan de Voorstraat 5. Rim geeft persoonlijk ad-
vies op het gebied van interieur. Ze bezoekt 
haar klanten thuis en begeleidt ze tijdens het 
hele proces. Dus niet alleen bij een advies en 
een ontwerp maar ook bij de realisatie. Ze richt 
zich hoofdzakelijk op particulieren. Daarnaast 
is ze op de zakelijke markt actief in scheep-
sinrichting, kantoorinrichting en horeca. Rim is 
een vakvrouw met ruim twintig jaar ervaring. 
Voorheen was ze werkzaam bij Bangahuys In-
terieur in Franeker.

In de showroom aan de Voorstraat kunnen 
klanten terecht voor mooie betaalbare woon-
accessoires. Maar het is tegelijk een plek waar 
de interieurideeën van Rim ‘in het echt’ te zien 
zijn. De muren zijn geverfd met Farrow&Ball. 
Deze verf is door de natuurlijke kalkpigmen-
ten lichtabsorberend en  dat geeft rust aan de 
ogen. De verlichting van BD Design is duur-
zaam geproduceerd en uniek en tijdloos. Er 
staat een prachtig tafeltje van verlijmde mas-
sieve houtsoorten. De Friese meubelmaker 
gooit niets weg, alle reststoffen, tot het zaag-
sel aan toe, worden hergebruikt. De PVC vloe-

ren in de showroom hebben de uitstraling van 
een echte houten of stenen vloer, maar tegelijk 
de voordelen van eenvoudig te onderhouden 
materiaal. 
Rim werkt met leveranciers die in Nederland 
produceren. Het is duidelijk waar de produc-
ten vandaan komen. Met klanten bezoekt Rim 
haar leveranciers. “Je kunt dan zien waar jouw 
stoel gemaakt wordt. Die wordt dan precies 
afgestemd op jouw wensen en eisen qua stof, 
afwerking en pootjes”. Maatwerk: dat is wat 
Rim wil leveren. Haar ontwerpen en styling 

stemt ze daarbij af op de smaak van de klant. 
En omdat zij haar leveranciers persoonlijk kent 
kun je zeker zijn van een prima garantie. Ser-
vice is bij haar heel belangrijk.

“Door vakkundig advies over bijvoorbeeld de 
juiste verlichting of raamdecoratie toe te pas-
sen krijgt je interieur een meerwaarde. Een in-
terieur dat past als een warme jas”, aldus Rim 
de Boer. Foto’s van interieurs die Rim gestyled 
heeft zijn te vinden op haar pas vernieuwde 
website www.RIMinterieurs.nl.

RIM Interieur en Design persoonlijk advies op gebied interieur
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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

Door Sjoukje Steinhovden

Bijna heel de maand oktober is het feest bij 
inbrengwinkel Strikjes en Bretels in de Bleek-
straat: het is alweer een jaar geleden dat de 
winkel geopend werd. Op zaterdag 6 oktober 
was de grote viering en eigenaresse Mariska 
Kamerbeek pakte uit met limonade en lekkers. 
Ook had ze een kleurwedstrijd georganiseerd, 
waarvoor grote belangstelling was. De hele 
dag door werden er kleurplaten ingeleverd.
Mariska opende de winkel in oktober 2017 en 
die werd vanaf het begin goed bezocht. Het 
assortiment werd gedurende het jaar steeds 
meer uitgebreid, met o.a. nieuwe kleding (bui-
ten de pre-loved merkkleding), unieke zelfge-
maakte kraamcadeaus, accessoires en heb-
bedingetjes.

Eén van de mooie hoogtepunten dit eerste jaar 
was de uitnodiging om op Koningsdag mee te 
doen met de modeshow. Een ander hoogte-
punt was dat Strikjes en Bretels gevraagd 
werd om als depot van Stichting Babyspullen 

Door Sjirk Wijbenga

Maandag 8 oktober organiseerde de Enerzjy 
Koöperaasje Wûnseradiel U.A. een informatie-
ve avond in het KC Het Anker. Ruim een jaar 
geleden is de Koöperaasje opgericht om de 
energiegebruikers duurzame energie te leve-
ren tegen aantrekkelijke prijzen. Hiervoor in-
stalleert de Koöperaasje op twee grote daken 
in Makkum en Allingawier twee zonnepanelen-
installaties van elk 200 zonnepanelen. 

Klaas Bijlsma, medewerker van ECoop, bege-
leidt het project en gaf maandagavond tekst 
en uitleg aan een 15-tal belangstellenden. 
Waarom groene energie? Het antwoord is 
simpel. Om de opwarming van de aarde tot 

1,5 graden Celsius te beperking zijn radica-
le maatregelen nodig. We zullen gezamenlijk 
moeten overstappen van fossiele naar duur-
zame energiebronnen.
“Met dit soort van Coöperaties kunnen meer 
mensen van zonne-energie profiteren”, zegt 
Bijlsma die inmiddels 40 Coöperaties begeleid 
heeft. 
Iedereen die woonachtig is in Makkum en 
Allingawier en de omliggende dorpen kan 
mee doen door zonnepanelen te kopen in de 
vorm van participaties voor de tijdsduur van 
15 jaar. Particulieren, verenigingen, bedrijven 
dorpshuizen, iedereen kan meedoen.  ‘De 
voordelen van het project zijn legio’, zegt Bijls-
ma. “Je weet zeker dat je de komende 15 jaar 
geen energieheffing betalen. Geld blijft in de 

Eénjarig jubileum Strikjes en Bretels

te fungeren. Deze stichting helpt tientallen jon-
ge, vaak alleenstaande tienermoeders in Ne-
derland met gratis kraampakketten en gratis 
babyspullen. 
Gedurende de hele maand oktober worden 
er nog tal van feestelijke activiteiten georga-
niseerd voor klanten, kinderen en ouders ter 
gelegenheid van het 1-jarig bestaan. De kleur-
platen kunnen nog tot 20 oktober worden in-
geleverd en bij besteding in de winkel ligt er 
een leuke goody-bag voor de kinderen klaar.

regio. De Koöperaasje legt de panelen. Risi-
co’s worden afgedekt door verzekeringen. 
Geen hogere WOZ-waarde van je huis. Je 
kunt dus ook profiteren van zonnepanelen op 
andermans dak”.
Inmiddels zijn er ruim 100 participaties uitge-
schreven bij de Koöperaasje.  Ieder jaar op 
de ALV  van de coöperatie worden de ontwik-
kelingen besproken. Wanneer u op deze ALV 
aanwezig bent stemt u mee in de keuzes die 
gemaakt worden voor het aankomende op-
wekjaar. Wanneer er positieve project baten 
zijn betekent dit dat er geld overblijft in de Ko-
operaasje.  Wat hiermee gebeurd wordt door 
de stemming bepaald op de algemene leden-
vergadering. 

Voor meer informatie: Website: https://ekwun-
seradiel.frl. Email: info@ekwunseradiel.frl, tel: 
0515-231148.

Fam. de Witte,  Carl Fellingerweg 2A, Makkum. Eén van de locaties waar de panelen worden geplaatst.

Informatieavond Enerzjy Koperaasje Wûnseradiel U.A.
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

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

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

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27 8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

Voor binnen- en buitenschilderwerk

KVI schilderwerken
06-1389 9853

Zoekt u een ruimte voor een vergadering of bijeenkomst?

Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum 
http://www.pkn-makkum.nl/index.php/bestuur-a-org/zaalhuur

tel. 0515-232264 (tussen 17.30 en 19.30 uur)




