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In dit nummer o.a.
In Memoriam Jan Werkhoven

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

Succesvol event ’t Pareltje

6

No. 1680 - 12 december 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

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

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

lieverdink-vormgeving.nl

door Sjoukje Steinhovden
Het was een experiment, maar het bleek te
werken: het “event” dat Marijke Hollander
van ’t Pareltje had georganiseerd op donderdagavond 29 november. Ze hield een soort
van Open Huis en van 17.00 tot 21.30 uur
stond de deur van de winkel open voor belangstellenden. De rode loper was uitgerold
en er stonden hapjes en drankjes klaar voor
de gasten.
Marijke en collega Judith hadden voor deze
avond twee gelegenheidsmannequins gevonden: Annie Hoekstra en Ineke van der

Bles waren bereid gevonden om verschillende creaties en combinaties te laten zien in
de winkel. Maar natuurlijk konden de gasten
zelf ook passen en proberen en dat werd
volop gedaan, niet zelden met als resultaat
dat er ook gekocht werd.
Marijke, die al 31 jaar in de winkel staat en al
23 jaar eigenaresse is, vertelde dat ze eens
wat anders wilde doen. Het afgelopen jaar
had ze al drie modeshows georganiseerd en
ze vond het tijd om eens iets nieuws te proberen om de nieuwe winter- en feestcollectie
te presenteren. Het was gezellig druk en de
kans is groot dat dit niet het laatste event
was dat ze organiseert…

MAKKUM
Blokmakersstraat 2
Vraagprijs
€ 135.000,- 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.
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

OVERLIJDEN

Op 23 november jl. is in de leeftijd van
83 jaar overleden onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

Wiepkje Idzenga-Attema
weduwe van Haitze Idzenga.
Jeltje de Lange-Attema
Freerk de Lange in herinnering
Jannie Werkhoven-Attema
Catrinus Werkhoven
Sybolt Attema in herinnering
Baukje Attema-Ouderkerken in herinnering
Kees Attema in herinnering
Nelly Attema-van der Meer
en tantezeggers
Wij wensen de kinderen en
kleinkinderen sterkte toe.

Tot het laatst toe belangstellend,
nu moeten wij afscheid nemen van

Ome Jan
We zullen hem missen.
Kinderen en kleinkinderen we zijn er
voor jullie.

Wij ontvingen het droevige bericht van
het overlijden van

Wiepie en Gerard
Age en Titia
en kinderen

Baukje
Hoogeveen-Miedema

Onze grootste fan is overleden

Jan Werkhoven
Zangkoor Nostalgia
24 november 2018
Na een afnemende gezondheid is
overleden onze oom

Jan Werkhoven
We wensen de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Grietje Tjeerdema
Wiepie en Gerrit Terpstra
Jannie en Tjeerd Lutgendorff
Rommert en Dini Tjeerdema

Echtgenote van ons erelid
Eddy Hoogeveen
Wij wensen Eddy en verdere familie
veel sterkte toe.
Leden, dirigente en instructeur
Christelijke Muziekvereniging Hallelujah
GEBOREN
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De Vries Scheepsbouw Makkum van
start met bouw nieuwe dokhal
De uitbreiding van De Vries Scheepsbouw
Makkum gaat een volgende fase in. Na een
periode van gedegen voorbereiding is de
bouw van de tweede dokhal aan Strânwei 6
begonnen. Op 3 december werd de eerste
paal geslagen. De feestelijke ceremoniële handeling werd verricht door Tom de Vries, Managing Director De Vries Groep.
Een groot gezelschap hief vervolgens het glas.
Genodigden waren onder meer ambtenaren
van gemeente Súdwest-Fryslân, de naaste
buren van de werf, relaties en collega’s van De
Vries Groep.
Deze uitbreiding en vernieuwing van de werf
betekent het nodige voor de regio. Denk aan
werkgelegenheid, scholing en reuring. Maar
eerst vinden de bouwwerkzaamheden zelf
plaats. Voor wie graag ‘op de 1e rang’ de
bouw wil volgen, heeft de Makkumer werf de
website www.stranwei6.nl geopend.
Op deze website staat telkens actuele informatie. Zo staat in de bouwagenda wat gaande is en wat op stapel staat. Ook is de bouw
stap voor stap te volgen aan de hand van

Opbrengst ms collecteweek
Tijdens de collecteweek van het Nationaal
MS Fonds is het mooie bedrag van € 1166,25
in Makkum opgehaald. Het opgehaalde geld
wordt besteed aan onderzoek. Over de ziekte
MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt
en hoe het genezen kan worden. Met de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in innovatie onderzoeken om
MS te genezen. Alle gevers en collectanten:
hartelijk dank voor jullie/uw bijdrage!
Corrie Koornstra, Collecte-coördinator

fotoreportages. Interviews met mensen die
een specifiek raakvlak hebben met de bouw
geven bijzondere inkijkjes. Daarbij wordt de
aftrap gegeven door de directie van De Vries
Scheepsbouw die uiteenzet waarom de uitbreiding van de werf nodig is.
De bouwwerkzaamheden kunnen soms voor
tijdelijk ongemak zorgen, bijvoorbeeld vanwege bouwverkeer. Direct omwonenden worden
persoonlijk geïnformeerd.
Bent u benieuwd hoe de bouwwerkzaamheden zullen verlopen en wilt u niets missen? Op
www.stranwei6.nl kunt u zich aanmelden voor
de nieuwsbrief. Daarmee houden we u periodiek op de hoogte van ontwikkelingen.
Om de uitbreiding van de werf te vieren met
het dorp, maar ook als kleine geste voor de
overlast, worden er oliebollen uitgedeeld aan
de inwoners van Makkum. De bijgaande tegoedbon is goed voor twee gratis oliebollen.
Deze zijn af te halen op maandag 17 december van drie tot vijf uur ’s middags op Plein
2 (voor Gasterij Hennie fan Richt). Zolang de
voorraad strekt!

Kerkdiensten
RK kerk Makkum
Zondag 16-12
uitgenodigd bij andere locaties
RK kerk Witmarsum
Zondag 16-12 09.30 uur
Pastoor A. Bultsma
PKN
16 december 9.30 uur
K.C. Het Anker 3e advent / doopzondag
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

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 oorzaken 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

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

Wist u dat wij ook uw catering kunnen
verzorgen? Of bedrijfsborrel, vergadering,
zakendiner of andere speciale evenementen?
info@itposthus.nl of 0515-231153.
Op zoek naar een leuk cadeau?
Wat dacht u van een dinerbon van It Posthûs?
Al verkrijgbaar vanaf € 10,00.

Slagerij Attema
Openingsdagen Feestdagen 2018

Woensdag 19 t/m maandag
24 december geopend!!
Prettige Feestdagen
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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

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-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, tel: 06-15064763.
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
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl
Drukkerij: Hunia's Drukkerij, Workum

Speelgoed aktie van de voedselbank
De speelgoedaktie van Bolsward/Makkum om
speelgoed in te zamelen voor kinderen van ouders die gebruik maken van de voedselbank is
ook dit jaar weer een groot succes geworden.
70 kinderen hebben met Sinterklaas een doos
met 5 verschillende kadootjes gekregen.Ook
was er voor elk gezin een banketletter,chocolademelk ,pepernoten en voor de kinderen
een chocolade letter.Dankzij de bewoners van
Bolsward/Makkum die zo gul speelgoed en
geld hebben gegeven voor deze aktie.
Het speelgoed werd op verschillende dagen
ingebracht en daarna uitgesorteerd door de
vele vrijwilligers(ters).
Daarna werd alles schoongemaakt en werden
er voor de 70 kinderen dozen met speelgoed
samen gesteld.
Het speelgoed wordt mooi ingepakt en wordt
vervolgens rondgebracht door de vrijwilligers

Ook dit jaar verrassend inkopen doen in
Makkum. De hele maand december worden er op wisselende data en bij verschillende bedrijven tegoed binnen uitgedeeld.
Het initiatief komt van Makkumer ondernemers die aangesloten zijn blij de O.V.M.
Het gaat om maar liefst 20 bonnen van
25 euro waarde. Op deze manier wordt
inkopen doen in Makkum extra leuk. Fijne feestdagen voor iedereen in elk geval
namens het bestuur van de O.V.M

van de voedselbank.
Een hele klus maar elk jaar wordt dit met
veel plezier gedaan door een groep vrijwilliger(sters).
Wij willen iedereen bedanken die speelgoed
hebben ingebracht of ons op een of andere
manier financieel heeft gesponsord.Zodat wij
weer vele kinderen een fijn sinterklaasfeest
hebben kunnen geven.

Wist U dat er ook dit jaar weer op Kerstavond de actie lichtjes op oorlogs graven
o.l.v Remko de Jong is? Ook dit jaar is er
weer een verhaal over een vliegenier die
op de begraafplaats van Makkum rust.
Graag zie ik ook jou op 24 Dec om 17:00
bij de van Doniakerk.
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Programma V.V. Makkum
Zaterdag 15 december
14:30 Scharnegoutum’70 3-Makkum 4
10:30 QVC JO17-1-Makkum JO17-1
10:45 MKV’29 JO12-2-Makkum JO12-1
11:00 Zeerobben JO10-3-Makkum JO10-1
10:00 Makkum JO9-1-AVV JO9-1G
14.00 Makkum VR1-Zeerobben VR2
Kantinedienst
09.00-12.00 Mirjam Hoekstra/Kim Cieckens
12.00-15.00 Annika v Malsen
15.00-19.00 Leon Cuperus/Siepie vd Eems/
		
Rene Reinsma
		

VERBOUWINGSOPRUIMING
Hele maand december
20% korting op alles
www.vannuyenmakkum.nl

✂

✂

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

✂

✂
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Krystbelefing bij BlomYnien

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 gevraagd: stop-paddestoel en
andere handigheidjes dat het verstellen van
kleding en stoppen van sokken makkelijker
maakt. Prijs nader overeen te komen.
mikvanbraam@gmail.com
Wij verwachten binnenkort een
nestje Drentschepatrijshond pups.
Voor serieuze belangstelling kunt u contact
met ons opnemen.
Telnr. 0515-232630, mail doutsie@live.nl

Januari food maand bij
Cultureel Podium Makkum
In januari vinden er twee activiteiten van het
CPM plaats op het gebied van biologische
en duurzame voeding. Op vrijdag 11 januari
wordt er onder leiding van Djurre Veensma een
workshop biologisch koken gegeven. Djurre
gebruikt zoveel mogelijk streekproducten. Er
wordt gekookt in de keuken van Avondrust
in Makkum. Op donderdag 31 januari vertelt
Akkeliene Postma over voeding en duurzaamheid. Zij stelt onder andere mogelijke tegenstrijdigheden aan de kaak die zowel lokaal als
mondiaal, een rol spelen. Meer informatie over
deze twee activiteiten is te vinden op www.
cultureelpodiummakkum.nl. Ook aanmelden
is mogelijk via de website.

door Sjoukje Steinhovden
Eigenlijk zou het donderdag 6 december om
18.30 beginnen, maar om 18.00 uur kwamen
de eerste belangstellenden voor de Krystbelefing al binnen bij BlomYnien. De traditie, die
vorig jaar door de kerstmarkt werd onderbroken, werd dit jaar voortgezet. Er werd glühwein en warme chocolademelk geserveerd en
ook lekkere hapjes, verzorgd door It Posthûs.
Er was veel belangstelling en initiatiefneemster Aaltsje Hendriks was erg tevreden, vooral
ook omdat haar persoonlijke kerstgedachte zo
goed tot uitdrukking kwam deze avond. Het
is tegenwoordig zo materialistisch allemaal,
zoals ze zei. Veel eten, alles overdadig. Maar
deze avond had ze speciale gasten uitgenodigd om het èchte kerstgevoel te beleven.
Zo was Carl van Ekelenburg er. Carl fietst volgend jaar de Tour for Life om geld in te za-

melen voor de Daniël den Hoed Stichting, die
“kanker kansloos wil maken”. Hij had zijn fiets
meegenomen, mèt simulator, en wie wilde kon
een “ritje” maken en voelen hoe het is om kilometers bergop te rijden.
Bonne Sietzema van Sietzema Bouw was er
ook en hij liet zien hoe je van een boomstam
een vogelhuisje kunt maken. Deze vogelhuisjes vonden gretig aftrek deze avond en de opbrengst ervan ging (uiteraard) naar de Daniël
den Hoed Stichting. “Het is pure hobby”, aldus Bonne, “maar dit gaat ergens over”.
Het was dus ècht een kwestie van met elkaar
en voor elkaar deze Krystbelefing. Natuurlijk
was er ook aandacht voor meer alledaagse
zaken zoals kerstversiering. Zo had Aaltsje alvast een voorbeeld tentoongesteld van wat ze
haar cursisten tijdens de workshops van 11,
12 en 13 december wil laten maken. Er staat
de deelnemers een uitdaging te wachten...
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In Memoriam Jan Werkhoven

Op 24 november overleed onze hoffotograaf
Jan Werkhoven. Vanaf het eerste uur was hij
betrokken bij de Makkumer Belboei. De Belboei was in oorsprong een advertentieblaadje, maar al gauw werd bedacht dat het aardig
was om gouden echtparen te portretteren en
deze foto’s werden gemaakt door Jan.
Jan combineerde het werk voor zijn EMAR (
Eerste Makkumer Auto Rijschool) met het fotograferen voor de Makkumer Belboei. Voor,
tussen en na de lessen was hij er druk mee,
want het advertentieblaadje groeide uit tot een
echte dorpskrant.
In de redactievergaderingen kwam zijn grote
betrokkenheid bij de Makkumer Belboei naar
voren. Er werden onderwerpen uitgekozen en
Jan noteerde in zijn agenda waar en wanneer
hij met zijn camera moest verschijnen. Zo ging
ik talloze keren met hem op pad. Als wij het
gebeuren dat we moesten verslaan naderden
werden we vaak verwelkomd met de woorden:
“Daar is de Belboei ook al.”
Langzamerhand leerden wij elkaar meer persoonlijk kennen. Jan kwam bij ons achterom
en ik moest van Jan niet meer beneden wachten bij de bel, maar doorlopen naar boven. Zo
leerde ik Jan ook als liefhebbende echtgenoot

van Grietsy, hait en pake kennen. En tevens
als fotograaf die artistiek en creatief met zijn
vak bezig was, onder andere op de fotoclub
in Bolsward. Hier sleepte hij ook nog wel eens
een prijs in de wacht.
Daar boven in de huiskamer was het goed toeven na een klusje. Met een bakje koffie werden
Makkumer zaken besproken. Soms kritisch,
maar altijd werden zorgvuldig alle kanten van
de zaak beschouwd.
Helaas werd Grietsy ziek. Op zijn eigen liefdevolle, precieze en toegewijde manier verzorgde Jan haar. Toen Grietsy in 2015 overleed
was ook zijn eigen gezondheid zeer broos
geworden. Jan belandde in het ziekenhuis en
ging daarna revalideren in de Ielânen. Toen hij
mij hier aan een therapeut voorstelde als zijn
collega antwoordde zij: Ik zie altijd lichtjes in
uw ogen als u het over de Belboei heeft. Die
opmerking toverde bij ons allemaal een glimlach om de lippen.
De laatste jaren bracht Jan door in Bloemkamp. De zorg die hij nodig had maakte het
noodzakelijk om zijn geliefde Makkum te verlaten. Jan behield zijn belangstelling voor ‘syn
alde doarpke’. De laatste nieuwtjes uit en over
de Makkumer Belboei vormden steevast de

opening van onze gesprekken.
Toen Grietsy er niet meer was brak een periode van gemis aan, waarin hij steeds weer
een stukje gezondheid moest inleveren. Blessuretijd waarin hij ondanks alles een grote
mentale kracht liet zien. Hij fotografeerde het
personeel van Bloemkamp in hun nieuwe uniformen, bezocht lezingen en andere activiteiten. Wat deed het hem een plezier als hij dan
herkend werd als fotograaf van ofwel de Makkumer Belboei of het Bolswards Nieuwsblad.
Tijdens de afscheidsdienst klonken de woorden van Jan die ook op de rouwkaart stonden:”Ik ha in moai libben hân”. Daar omheen
spraken de beelden. In de kerk hing een selectie van de vele mooie foto’s die hij heeft
gemaakt.
Het overzicht van zijn leven werd geschetst
met een bescheidener verzameling; die van
foto’s waar Jan zelf voor de lens stond.
Jan bedankt voor alle mooie foto’s en je grote
betrokkenheid bij de Makkumer Belboei. Bedankt voor de bijzondere gesprekken die we
hebben gehad, je oprechte belangstelling en
aandacht.
Je collega Judith van Lavieren
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Rouwvervoer bij Taxibedrijf van der Bles

Door Judith van Lavieren
Een begrafenis waarbij de overledene met zijn
eigen bedrijfsbusje naar zijn laatste rustplaats
werd gebracht zette René van der Bles aan
het denken. “Het persoonlijke sprak me aan
en het doorbreken van het traditionele.” Van
Der Bles onderzocht of er mogelijkheden voor
zijn taxibedrijf waren op het gebied van rouwvervoer.”Het leek me mooi om te doen.” “De
meeste mensen denken bij rouwvervoer aan
een kist in een lijkauto, maar er zijn veel meer
mogelijkheden. In het zuiden komt het bijvoorbeeld wel voor dat de hele familie met een
touringcar naar een begrafenis gaat, waarbij
ze dan de overledene in de kist meenemen .
Wij hebben er uiteindelijk voor gekozen om de
bus die we gebruiken voor senioren-, rolstoelen gehandicaptenvervoer geschikt gemaakt
voor rouwvervoer.
De kist kan in het midden van de bus vervoerd
worden en aan weerszijden van de kist zijn
dan nog 8 zitplaatsen. René heeft onlangs
met de bus op een uitvaartbeurs in Harlingen
gestaan. “De bezoekers hebben het met belangstelling bekeken en ik kreeg positieve reacties”, vertelt René. “Veel mensen rijden met
de rouwstoet langs dierbare plekken van de
overledene, op deze manier zit je bij elkaar en
kun je samen de herinneringen ophalen. Je zit
niet te kijk. Je kunt zelf prima naar buiten kijken, maar passanten niet van buiten naar binnen. Er zijn minder auto’s en volgauto’s nodig,

dus met name in de drukte van de stad heb
je ook minder parkeerproblemen als je met elkaar in een bus reist. Deze nieuwe dienst van
Van Der Bles is uitsluitend inclusief chauffeur”,

aldus René.
Meer info kunt u vinden in de nieuwe folder.
U kunt ook contact opnemen met taxibedrijf
van der Bles.
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KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

Woensdag 19 december
2019

De eerstvolgende Belboei van 2019 verschijnt op woensdag 9 januari
Onderhoudsbedrijf

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

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

