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In dit nummer o.a.
Spinning Marathon van Team
Care op zaterdag 16 februari
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No. 1684 - 6 februari 2019
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2019 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

Veel ijspret in Elfstedenhal Jeans nodig?

surf
kite
snow
fashion

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

Jerrard ‘leest’ Belboei
Ons 1,5 jaar oude zoontje Jerrard die na het
eten even de Makkumer Belboei “leest”...,
met lezen kun je niet vroeg genoeg beginnen natuurlijk!
Met vriendelijke groet,
Angelique Smit-Harteveld

IIsklub “Makkum” heeft in November de drie
basisscholen een uitnodiging gestuurd dat
de schooljeugd van de groepen 5 tot 8 op
kosten van de iisklub konden gaan schaatsen in de elfstedenhal in Leeuwarden. Op
Zaterdagmiddag 2 februari hadden 16 kinderen zich hiervoor opgegeven. Om 12:15
stond de bus klaar om ons allemaal naar
Leeuwarden te vervoeren en bij aankomst
even het een en ander regelen en schaatsen
maar. Als afsluiting konden de kinderen nog
even nagenieten onder het genot van en patatje en wat drinken. Om 16:30 werd er met
16 tevreden kinderen en ouders terug naar
Makkum gereden. Graag willen wij de ouders bedanken die mee waren voor begeleiding. En de kinderen wilden dit nog wel een
keer doen. Iedereen bedankt.
Het bestuur van iisklub “Makkum”

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
Kerkstraat 20
Vraagprijs
€ 440.000,- k.k.

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

Wij gaan definitief sluiten.

VRIJDAG 15 FEBRUARI LAATSTE DAG
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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)

Familieberichten
De Heer is mijn herder...
		

Tandartspraktijk Mondzorg Makkum
tel: 0515-750576 email: info@mondzorgmakkum.nl
www.mondzorgmakkum.nl
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.uitvaartverenigingmakkum.nl
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Psalm 23

Na een periode van afnemende
gezondheid is vandaag in alle rust
overleden mijn lieve vrouw, onze mem
en beppe

Jeltje Wiersma-Wieling

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

OVERLIJDEN

GEBOREN

* 20 april 1936

† 21 januari 2019
59 jaar

BEDANKT

Wij willen iedereen bedanken voor de
goede en lieve wensen, die we gekregen
hebben voor ons

diamanten huwelijksfeest
21-1-2019

In dankbaarheid zien we terug op deze
feestelijke dag.
Hartelijke Groet van:
Henk en Gonnie Zondervan-Pool
DANKBETUIGING

Fedde Wiersma
Jelly Wiersma en Rinus de Bruijn
Rienk Wiersma en Esther Sprietsma
Jan-Peter Wiersma en Manon Wiersma
Willemijn Wiersma
Akkelien Wiersma
De laatste maanden verbleef zij in
huize Avondrust te Makkum, waar zij
liefdevol werd verzorgd.
Wij hebben afscheid genomen in
een dienst van Woord en Gebed op
zaterdag 26 januari.
Het was de wens van Jeltje om
gecremeerd te worden.
Correspondentieadres:
Gedempte Putten 36
8754 EH Makkum
Onze lieve buurvrouw

Jeltje Wiersma-Wieling
is op 21 januari op 82-jarige leeftijd
overleden. Wij zullen haar enorm
missen op de buurt, en wensen Fedde
en familie veel troost en kracht toe
om dit verlies te dragen.
Bewoners van “De Wize Weage”
Gedempte Putten, Makkum
Op zondag 13 januari jl. is

Hennie Louwsma-Reitsma
overleden.
Zij was voormalig inwoner van Piaam.
Zolang zij hier woonde heeft zij veel
voor het dorp en Dorpsbelang gedaan.
Wij wensen de familie heel veel sterkte.
		Dorpsbelang Piaam
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Familieberichten
OVERLIJDEN

Op 22 januari is overleden ons trouw
en belangstellend lid mevrouw

A. Hoekema-Attema
Wij wensen haar familie veel sterkte
met dit verlies.
De Friese Christelijke
Plattelandsvrouwenbond
Afd. Makkum

TE HUUR BLEEKSTRAAT 44-42 TE MAKKUM FRIESLAND

Na een ernstige ziekte is op 22 januari
2019 overleden mevrouw

Annie Hoekema
onze medebewoner van de
Ds. L. Touwenlaan en trouw lid van
‘Us Leane’.
Bestuur en leden van Us Leane

Midden in het centrum staat deze karakteristieke kop-romp boerderij met aanbouw, ondergrond en erf. Er zijn drie kantoorruimtes, een werkplaats met zolders en een opslagloods.
Door de grootte ruim 1200 m2 en ligging biedt het bedrijfspand verschillende mogelijkheden
van invulling. Parkeren kan op eigen terrein en verder zijn er nog twee buitenopslagplaatsen.
Nu in gebruik als ICT bedrijf en internetwinkel.
Meer informatie? Statum beheer bv David Visser, telefoon: 0622402321
Emailadres: lytshaytsma@gmail.com
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Nieuw hoogspanningsstation langs A7
De strijd om
De Makkumer Publieksprijs
Op zaterdag 9 februari komt het Amsterdams
Kleinkunst Festival naar Makkum. En deze
keer opnieuw met 3 talentvolle cabaretiers:
Lisa Ostermann met Meedoen; EMMA met
This is Y; Meester Alex met Ben ik in één keer
die gast DIT WIL JE NIET MISSEN. De halve finale van het AKF speelt op zaterdag 9 februari
a.s. in de Doopsgezinde Kerk in Makkum. Het
programma begint om 20.00 uur, de zaal gaat
om 19.30 open. Entree: leden € 12,50 ; niet
leden € 17,50. Voorverkoop bij Speelsgoed
vanaf 26 januari a.s.

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

Agenda
Bijzondere Top2000-kerkdienst op 17 februari
in de Koepelkerk te Witmarsum. Aanvang
11.00 uur. De koffie staat klaar om 10.30 uur.
De toegang is gratis.

Met de komst van onder meer Windpark Fryslan, het windmolenpark in het IJsselmeer,
moet er ook een nieuw 110 kV-hoogspanningsstation komen, waarbij TenneT initiatiefnemer is. Dit nieuwe hoogspanningsstation is
nodig om onder andere dit windmolenpark op
het bestaande hoogspanningsnetwerk aan te
sluiten. Het was bij het bestuur van de Vereniging van Bedrijven voor Makkum en omgeving
(VvBM) bekend dat dit station er moest komen. “Wij gingen echter uit van een wat groot
uitgevallen PEB-huisje”, aldus Arnold Walinga, voorzitter van de VvBM, “iets wat niet echt
kwaad kon in de omgeving. Via ons netwerk
kregen wij echter geheel andere en zeer verontrustende berichten te horen”.
Bij het bestuderen van de plannen, blijkt het
om een station te gaan die vele malen groter is
dan het exemplaar in Bolsward. De totale oppervlakte van het nieuwe station zal maximaal
20.000 m² groot worden, of te wel 3 voetbalvelden groot. Wordt dit station gecombineerd
met een nieuw station van Liander, dan bedraagt de oppervlakte ongeveer 30.000 m²,
bijna 5 voetbalvelden. Behalve locaties bij de
kop Afsluitdijk, worden ook rondom Bolsward
mogelijke locaties voor dit hoogspanningsstation onderzocht.
De voorzitter van de VvBM: “Wij hebben een
aantrekkelijke, toeristische omgeving waar het
ook heerlijk en vrij wonen is. De windmolens
die er al staan en die er de komende jaren
bijkomen, doen een enorme afbreuk aan het
open landschappelijke karakter van onze directe omgeving. Dit enorme hoogspanningsstation heeft een industriële uitstraling en past
naar onze mening niet in onze landelijke om-

geving. Een locatie op of tegen een bedrijventerrein aan, zoals in Bolsward mogelijk is, zal
veel minder afbreuk doen aan de ruimtelijke
kwaliteit”. Op de site van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) is de
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau milieu te raadplegen. Het meest makkelijk is om
op de site van RVO te zoeken naar “locatiestudie 110kv-station Friesland”. Hier kan desgewenst via het digitale reactieformulier een
zienswijze ingediend worden. Haast is echter
wel geboden, tot en met 14 februari 2019 kunnen nog zienswijzen ingediend worden.

AED wordt verwijderd
De AED op de Voorn 35 (fysiotherapie yn ‘e
fûke) zal per eind januari verwijderd worden
van de buitenmuur! Dit i.v.m. de levensduur
van het apparaat en het niet opnieuw aanschaffen van een nieuwe AED. Dit is namens
fysiotherapie yn ‘e fûke, de kaatsvereniging en
de tennisvereniging.

Spinning Marathon van Team
Care op zaterdag 16 februari
Door Judith van Lavieren

De succesvolle actie met Klafachocola was
slechts het begin voor Carl van Ekelenburg en
Reino Kuipers: vol vuur gaan ze met hun Team
Care door met geld inzamelen voor de strijd
tegen kanker. Team Care neemt eind augustus
deel aan Tour for Life. Tijdens deze tour fietst
Carl in 8 dagen van Italië naar Nederland, Reino gaat mee als begeleider. Het doel van deze
tocht is zoveel mogelijk geld ophalen voor
stichting Daniel den Hoed van het Erasmus
MC Kanker Instituut te Rotterdam. Die stichting richt zich op de ontwikkeling van therapie
op maat.
Team Care heeft dit keer een sportief evenement op het programma. Beach Resort Fysio
en Fitness aan het Langezand 2 in Makkum
opent zaterdag 16 februari speciaal voor het
goede doel van Team Care haar deuren en zal
langer dan normaal geopend zijn voor een zes
uur durende Indoor Spinning Marathon.
“We hebben drie enthousiaste sportinstructeurs bereid gevonden om tijdens de marathon
les te geven”, aldus Carl. Tom Botermans,
Paul van Dam en Irma Botermans zullen elk

twee lesuren voor hun rekening nemen. Een
uurtje meefietsen kan al voor 15 euro..Voor
opgave/info over de nog beschikbare plaatsen
mail: teamcare2019@outlook.com.
“We hopen dat er veel mensen komen om de
deelnemers aan te moedigen. En ook voor
de niet fietsende sympathisanten is er wat te
doen.”
“Tijdens onze Spinning Marathon houden wij
ook een loterij. Loten zijn op de dag zelf te
koop voor Euro 2,- per stuk of 3 stuks voor
Euro 5,-. Er zijn 3 trekkingen met prijzen die
beschikbaar gesteld zijn door: KARWEI Bolsward, It Posthûs Makkum, de 3de KAMER
brocante en cadeaus, Het Boekhuis, DA Fizel
Makkum, Wellness & Beauty de Woudfennen,
Harré Tapas, Blomynien Van der Meulen, Slagerij Bruinsma, Rinia Fietsen en Sporthuis A.P.
van der Feer”, vertelt Team Care.” Dankzij hen
is er echt een mooie prijzenpot te verdelen. De
opbrengst van de loterij komt geheel ten goede aan Tour for Life. We zijn er van half negen
tot half 4. Kom gezellig langs en steun ons!”,
aldus Team Care. Voor het laatste nieuws omtrent de Spinning Marathon kunt u de facebookpagina van Team Care raadplegen.
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Programma V.V. Makkum

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.

BMW 325i

Ford Fiesta 1.5TDCi Titanium

Bj 2005
Airco
Cruisecontrol
LM velgen
6 bak
NW Model
6 cil 218PK
nette auto!
210dkm

Bj 2015
Navi
Climacontrol
Cruisecontrol
5drs
Zilvermett
LM Velgen
103dkm

e 5.999,-

Auto verhuur • Aanhanger verhuur • Winter- en 4 seizoenenbanden • Mooie collectie occasions

e 8.999,-

Zaterdag 9 februari
15:00 SWZ Boso Sneek 1-Makkum 1
12:15 Knickerbockers The 4-Makkum 2
14:30 Makkum 3-Franeker SC 2
12:00 Makkum 4-QVC 4
09:45 SC Berlikum JO19-1-Makkum JO19-1
14:30 Makkum JO17-1-Zeerobben JO17-2
10:30 SC Bolsward JO15-2-Makkum JO15-1
11:30 SWZ Sneek JO12-2-Makkum JO12-1
09:00 Makkum JO11-1-Workum JO11-1
10:00 Terschelling JO10-1-Makkum JO10-1
10:00 Arum JO9-1-Makkum JO9-1
10:00 Makkum JO9-2-SC Berlikum JO9-1
9:00 Makkum JO8-1-DTD JO8-1
14:30 Makkum VR1-Arum VR1
Kantinedienst
08.15-12.00 Rene vd Bles/Thilda Adema
12.00-15.00 Tjitske Altena/Stien Bosch
15.00-19.00 Johannes Lutgendorff/
		
Leo Nauta/Sjef vd Draai
Zaterdag 16 februari
15:00 Makkum 1-QVC 1
12:30 Makkum 2-S.C. Stiens 2
12:30 S.C. Stiens 3-Makkum 3
14:30 QVC 3-Makkum 4
10:00 Makkum JO19-1-MKV’29 JO19-1
11:30 Scharneg. JO17-2G-Makkum JO17-1
12:15 Makkum JO15-1-TOP’63 JO15-1
10:00 Makkum JO13-1-VSV ‘31 JO13-1G
12:30 Makkum JO12-1-Woudsend JO12-2
09:00 Balk JO11-1-Makkum JO11-1
09:00 Makkum JO10-1-SSS’68 JO10-1
11:15 Makkum JO9-1-ONS Sneek JO9-1
10:30 SJO Warga JO9-1-Makkum JO9-2
09:15 FVC JO8-3-Makkum JO8-1
14.30 MakkumVR1-ZeerobbenVr1
Kantinedienst
08.15-12.00 Anneke de Jong/Maartje Kalt
12.00-15.00 Anette Meina/Hannie Brandsma
15.00-19.00 Geert Melchers/
		
Warren vd Veen/Frank de Vries

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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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
Tennisvereniging Makkum zoekt voor haar
NL Doet vrijwilligers dag (op 16 maart 2019)
drie of vier setjes van twee gelijke pallets van
ongeveer 240 cm. lang (ze worden gestapeld). Reacties graag naar Eddie Oppedijk,
0651242573 of bij tc@tennismakkum.nl.
Thuiskapster gevraagd voor oudere dame in
Witmarsum. Tel. 06-33631863.

Kerkdiensten
Makkum
Zondag 10-03 09.30 uur, Doopsgezinde kerk,
Pastor N. ten Wolde.
Zondag 17-03
uitgenodigd bij andere locaties.
Witmarsum
Zondag 10-02 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Zondag 17-02 09.30 uur, Pastoor A. Bultsma.
Makkum
10 februari 9.30 uur
K.C. Het Anker jeugddienst
m.m.v Expression uit Harlingen
17 februari 9.30 uur
K.C. Het Anker ds. G.P.R. Pennekamp

GEZOCHT:
Schoonmaker/ster voor het
schoonmaken van het sanitair van
de watersportvereniging Makkum
1x per dag gedurende
de zomermaanden.

Inlichtingen: tel 06-52661434.

De Makkumer Belboei
zoekt een

bezorger/ster
voor WIJK 7
Voor meer informatie kun je contact
opnemen met Albert van der Woude.
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl
of 06-53784057

Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel
Overal om ons heen zien we ze liggen: zonnepanelen. Wilt ook zonnepanelen aanschaffen
maar is uw dak ongeschikt? Of past het niet,
mag het niet of wilt u ze niet op eigen dak?
De aanschaf te duur, te ingewikkeld of wilt u
hier geen drukte van? Maak dan gebruik van
de optie die “Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel” u aanbiedt in het project ‘Zonnecollectief
Wûnseradiel’.

Steeds vaker worden er coöperaties opgericht voor lokale energieopwekking. Leden
van de coöperatie kunnen hierdoor profiteren
van zonne-energie ook als de zonnepanelen
op een ander dak liggen. Deelnemers kunnen
uitsluitend meedoen in hetzelfde postcodegebied. In dit zogenaamde Postcoderoos project
ontvangen deelnemers in ruil voor hun deelname een korting op het energienota.

Vorig jaar oktober heeft u kunnen lezen dat de
Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel het project
‘Zonnecollectief Wûnseradiel’ is gestart. Deelnemers, de leden van de coöperatie, krijgen
hierdoor de mogelijkheid om te investeren in
zonnepanelen op het dak van een ander; een
groot collectief zonnedak. Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel plaatst zonnepanelen op twee
ter beschikking gestelde locaties en geeft 400
zonparticipaties uit. U kunt voor uw eigen energieverbruik zonparticipaties kopen. Dat doet u
door deel te nemen in de coöperatie met één
of meerdere zonparticipaties. Eén zonparticipatie is goed voor ongeveer 250 kWh per jaar
op. De coöperatie is erin geslaagd om de duur
van het project te verlengen van 15 jaar naar
minimaal 20 jaar. Waardoor u 5 jaar langer
kunt profiteren van de stroomopbrengsten. Op
dit moment zijn er al voldoende participaties
toegezegd om 1 dak vol te leggen waardoor
het project definitief doorgaat.

Op twee locaties worden de zonnepanelen
geplaatst: Familie de Witte, Carl Fellingerweg
2a, Makkum en familie Reitsma-Mulder, Meerweg 7, Allingawier. Elke locatie heeft een totale capaciteit van 55000 kWh.

Schouwronde Makkum
Na een productieve schouwronde in het najaar van 2018, zijn er verschillende projecten
en aandachtspunten in Makkum onder de
aandacht gebracht door het bestuur van het
Plaatselijk Belang Makkum bij de wethouder
en de dorpencoördinator.
Deze verschillende projecten en aandachtspunten zijn mede tot stand gekomen n.a.v.
geuite klachten van onze leden tijdens de
jaarvergadering, maar ook de binnengekomen
klachten vanuit Makkum via onze oproepen in
de Belboei.
O.a. zijn de volgende punten onder de aandacht gebracht:
Sluis; onnodige en hinderlijke nachtverlichting,
haventerrein; aanwezige rommel zoals houten
palen en viskarren, sluisdeuren, netten, verzakkingen, tekort aan bankjes, sporttoestellen, rondweg; achterstallig onderhoud voetpad, zwaar vrachtverkeer en de rotonde(s),
terrein Tichelaar in verval, woningbouw?, Leugenbolle/sluis; zomers vaak rondslingerend
afval, pad Achterdijkje/Zeedijk/Avondrust;
achterstallig onderhoud, Buren/Kerkeburen/
Touwenlaan; auto's worden in de bocht geparkeerd, te hard rijden en achterstallig onderhoud, Engwierderlaan; probleem verlichting,
onderhoud aan paden, gevaarlijke situaties
ook voor ouderen.
Naar aanleiding van deze schouw en de aangekaarte punten, heeft het bestuur van PBM
hier onlangs positieve antwoorden van de gemeente op ontvangen. Inmiddels zijn er door
de gemeente al maatregelingen getroffen en
in de loop van dit jaar zullen de overige punten
verder in behandeling.

Informatieavond
Op maandag 18 februari a.s. organiseert
“Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel” een informatieavond. Hier kunt u terecht met al uw vragen over dit project. De avond start om 20.00
uur in Maggenheim (MFC) te Makkum.

Informatie kastje
volledig gesloopt
De jaarwisseling in Makkum is rustig
verlopen. Voor de tennisvereniging
was het een hard gelag dat het mooie
informatie kastje bij de ingang van de
banen die avond volledig is gesloopt.
Graag zouden we willen dat de veroorzakers de kosten van herstel aan ons
over maken. Het kastje is nu ter reparatie en de kosten daarvan zijn 70 euro.
Ons rekeningnummer is NL95 RABO
0340624612 t.n.v. tennisvereniging
Makkum of een enveloppe met dat bedrag door de brieven bus op Trasmolen
30. Wij zien jullie reactie, informatie en
of betaling graag tegemoet.
Tennisvereniging Makkum
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VVV Waterland van Friesland
presenteert zich in Makkum
Door Sjirk Wijbenga
Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland, VVV de Friese Meren – Gaasterland en
VVV Zuidwest Friesland gaan per 1 januari
2019 samen verder als één nieuwe organisatie onder de naam VVV Waterland van Friesland. Woensdag 23 januari jl. gaf de nieuwe
directeur Floriaan Zwart een presentatie van
de nieuw ontstane vereniging in “De Prins” te
Makkum. Zwart werd ondersteund door mevr.
Sietie Hoekstra van de stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland. De organisatie was in
handen van René van der Bles.
Zwart hield een warm pleidooi voor de regio
Zuidwest Friesland, het gebied tussen de
Afsluitdijk en het Woudagemaal. Het water
is hier de ontwerper van het landschap. Het
gebied is bekend om de prachtige Fries Meren, de verscheidenheid aan landschappen en
weidse uitzichten. Bovendien is het rijk aan
geschiedenis, kunst en cultuur.
“De toeristen verleiden om voor zijn/haar vakantiebestemming te kiezen voor deze regio,
is ons hoofddoel”, zegt Zwart. “De regio heeft
daarvoor veel diversiteit te bieden op het gebied van toerisme. Wij willen de bezoekers
boeien met beelden van het Nationale Landschap, de IJsselmeerkust en verhalen van
musea, ondernemers en inwoners. Daarvoor
heeft de vereniging informatie, tips, belevenissen en beelden nodig waarmee we de gasten
gaan inspireren. De verhalen worden verzameld en uitgegeven in een informatiekrant.
Ondernemers kunnen door middel van een
advertentie, advertorial of branded content
bijdragen aan 1 of meerdere van onze uitgaven”:
Uitgave 1: Waterland van Friesland Inspiratiemagazine 2019 - Nederlands/Duits/Engelstalig > Oplage: 35.000 ex; Verspreiding:
gratis via beurzen, invalspoorten Friesland,
promotionele activiteiten, VVV-informatiepunten, toeristische informatiepunten en haar leden/donateurs; Verschijning: februari 2019;
Bestemd voor: bezoekers van buiten de regio.
Uitgave 2: Waterland van Friesland Inspiratiekatern > Oplage: 24.500 ex GrootdeFryskeMarren, 27.500 ex GrootSneek, 17.500 ex

Reserveren: 0515-231153
of info@itposthus.nl

GrootBolsward; Verschijning: januari/februari
2019; Bestemd voor: huis-aan-huis voor eigen inwoners Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren.
Uitgave 3 en 4: Waterland van Friesland
Inspiratiekrant - basis informatie Nederlands/Duits/Engelstalig > Oplage: 75.000
ex; Verschijning: maart/april en september/oktober 2019; Bestemd voor: huis-aan-huis voor
eigen inwoners Súdwest-Fryslân en De Fryske
Marren en voor bezoekers van onze regio.
Zwart: “Uiteraard is dit alleen mogelijk wanneer wij als bedrijven actief in de recreatie sector hierin gezamenlijk optrekken. Diverse bedrijven hebben zich inmiddels al aangesloten
bij de vereniging. Om de doelgroep zo efficiënt
mogelijk te bereiken zal, naast de informatiekrant ook gebruik worden gemaakt van social
media en de website. Voor de bedrijven zijn
dus meer mogelijkheden dan ooit tevoren om
hun activiteiten onder de aandacht te brengen
in één of meerdere producten”!
Voor meer informatie: info@waterlandvanfriesland.nl of 0513-416030.

Sluizen en bruggen in de
Afsluitdijk onbetrouwbaar
De sluizen en bruggen in de Afsluitdijk zijn
sinds de vervanging van de bedienings- en
besturingsinstallatie in 2016, onbetrouwbaar
en dus niet veilig. Dat blijkt uit een brief van
minister Cora van Nieuwenhuizen aan de
Tweede Kamer. Rijkswaterstaat zette vorig
jaar extra mensen in om onveilige situaties te
voorkomen.
Om de bediening van bruggen en sluizen veilig te laten verlopen heeft Rijkswaterstaat extra brug- en sluiswachters ingezet. Bovendien
zijn extra camera’s geplaatst. Door al deze
maatregelen zijn er volgens de minister geen
gevaarlijke situaties ontstaan.
Dit voorjaar wordt de software van enkele belangrijke veiligheidsvoorzieningen hersteld.
Werkzaamheden waardoor de weg en de
vaarweg vijf tot zeven nachten gestremd zijn.

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 Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

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

1 kg ribkarbonade..................................... € 7,00
1 kg schouderkarbonade.......................... € 6,50
1 kg hamlappen........................................ € 6,75
1 kg speklappen....................................... € 6,00
1 kg shoarmavlees................................... € 6,00
1 kg verse worst....................................... € 5,25
1 kg fricandeau......................................... € 7,75
1 kg schnitzel............................................ € 8,25
1 kg varkenshaas................................... € 11,75
1 kg krabbetjes.................. € 4,50 / 3 kg € 12,75
5 stuks droge worst.................................. € 4,75
1 kg rundvlees.......................................... € 6,75
1 kg bieflappen.................. € 7,50 / 3 kg € 21,00
1 kg ossenstaart....................................... € 5,25
1 kg biefstuk............................................. € 8,25
1 kg kipfilet............................................... € 7,50
hamburgers
5 stuks...................... € 4,75
boomstammetjes 5 stuks...................... € 4,75
kipschnitzel
5 stuks...................... € 4,75
zigeunerschnitzel 5 stuks...................... € 4,75
kip cordonblue
5 stuks...................... € 4,75
slavink
5 stuks...................... € 4,75
1 kg gehakt........................ € 4,75 / 5 kg € 22,00

PAKKET
1 kg hamlappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst
2 kg bieflappen
3 kg gehakt

samen
€ 45,00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum

Tel. (0515) 23 23 25
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KVI schilderwerken
06-1389 9853

Voor binnen- en buitenschilderwerk

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

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

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur
Heeft u korte 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

Maandag 18 februari
20.00 uur
in Multifunctioneel Centrum Makkum (MFC)
Klipperstraat 21A • Makkum

