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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2017 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

3Muziekvereniging Hallelujah haalt
weer uw oud papier op

door Jetze Genee

In het midden van de Kerkstraat heeft Ro-
nald de Zeeuw sinds eind augustus zijn hob-
by omgezet in een prachtige winkel. Koken, 
gerechten maken en zoeken naar de lekker-
ste randjes van het culinaire aanbod is een 
passie voor Ronald, die sinds een ruim jaar 
nu in Makkum woont. Overgekomen uit Lei-
muiden geniet Ronald samen met zijn moe-
der nu van de rust, ruimte en prachtige na-
tuur in Makkum. Die rust was van korte duur 
omdat hij nu vol overgave te vinden is in de 
winkel Ronaldz Delicatessen in Kerstraat 19a 
in Makkum. Zoals op zijn Facebookpagina te 
lezen valt is Ronald liefhebber van de natuur 
en van natuurlijke voeding. ‘Ik kook graag en 
maak graag voor mijn vrienden en kennissen 
lekkere maaltijden en gebruikt daarbij verse 
ingrediënten’. Dat heeft ertoe heeft geleid 
dat hij, na een flinke training, nu zelf ook een 
delicatessenzaak is gestart in Makkum.

Wat zijn dat precies, Delicatessen? 
Wie al in de winkel geweest is zal zien dat 
naast de groente, fruit, salades en maaltijden 
ook ruimte is voor noten, dadels, olijven en 
vele soorten tapas. Delicatessen dus, waar 
ook zeker een biologisch ijsje of een lokaal 
kaasje toe behoren. ‘Ik wil proberen net an-

dere groenten, fruit en vruchten of noten aan 
te bieden die elders niet verkrijgbaar zijn’. 
Het blijft een zoektocht naar wat de klant in 
Makkum echt wil, maar iedere week wordt 
het assortiment hier slimmer op afgestemd. 
Een breed, maar specialistisch aanbod dus 
van lekkere culinaire ingrediënten. 

Naamsbekendheid
Ronald en collega Natasja Kanbier beden-
ken al vanaf de start, eind augustus, samen 
wekelijks nieuwe gerechten, aanbiedingen 
en keuze in het assortiment. Samen werken 
zij doorlopend aan de naamsbekendheid 

Vervolg op pagina 2
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www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Kerkstraat 2b

Vraagprijs
€ 179.500,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Ronaldz Delicatessen fleurt
middenstand Makkum op
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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, 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)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht 
in de betreffende tandartspraktijk: 
3, 4 en 5 november:
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
10, 11 en 12 november
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
- 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

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

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 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. 
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

Agenda

Zondag 5 november om 19.30 uur 
“Zing Mee” in Avondrust

Zing Mee in Makkum
Zondagavond 5 november is er weer een 
“Zing Mee-avond” in restaurant “Waerdsicht” 
van zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. 
Er worden bekende geestelijke liederen ge-
zongen. De orgelbegeleiding wordt verzorgd 
door dhr. A. Couperus. De toegang is vrij en 
de aanvang is om 19.30 uur. U bent van harte 
welkom!

Cultureel Podium Makkum 
presenteert een middag
workshop kaarsen maken
De dagen worden korter en veel mensen ste-
ken dan ’s avonds graag een kaars aan. Kathy 
Habig en Iris Ehrentraut verzorgen op zaterdag 
18 november een sfeervolle workshop kaar-
sen maken. Kaarsen zelf maken is helemaal 
niet zo moeilijk; rollen of gieten in een vorm 
en daarna mooi versieren. De kaarsen worden 
gemaakt van echte bijenwas! Leuk om cadeau 
te geven of voor een romantische avond… 
Opgeven kan via www.cultureelpodiummak-
kum.nl. Aanvang: 14.00 - 16.00 uur. Locatie: 
Tuinkamer MFC Maggenheim, Klipperstraat 
in Makkum. Kosten: Leden CPM €10,00 en 
niet-leden €12,50. 

Bazar Vrouwenvereniging
Bazar van de Vrouwenvereniging op dinsdag 
7 november vanaf 15.00 uur in “Het Anker”. ‘s 
Middags verkoop, raden enz. Heeft u voor de 
winter nog lekkere warme sokken nodig? Kom 
even bij ons binnen lopen. De koffie en de thee 
staan klaar. Pauze van 18.00 tot 19.00 uur. ‘s 
Avonds kunt u ook mee doen met het Rad van 
Avontuur. Tot ziens op 7 november.

Ronaldz Delicatessen fleurt
middenstand Makkum op
van de onderneming. ‘Met het pand in de 
Kerkstraat zijn wij natuurlijk erg gelukkig, veel 
winkelend publiek komt hierlangs. Maar ik ben 
ervan overtuigd dat nog lang niet alle Makku-
mers en lezers van de Belboei weten van onze 
zaak’. Ronald geeft aan dat naamsbekendheid 
en waardering van de producten erg belangrijk 
is voor het slagen van een winkel als Ronaldz 
Delicatessen. Tot nu toe loop het goed door 
en komen er wekelijks nieuwe gezichten in 
de winkel. Een sociaal praatje helpt daar na-
tuurlijk ook bij, de klanten komen daarom ook 
graag langs. 

Natasja Kanbier helpt vanaf de start mee in 
de winkel. ‘Ik kom zelf uit een ondernemersfa-
milie en Ronald en ik vullen elkaar prima aan’ 
aldus Natasja. Daarnaast beheert zij de Face-
bookpagina. Naast adverteren in de Belboei, 

Vervolg van voorpagina folders op het strand en de jachthavens is Fa-
cebook een snel medium om de klant te berei-
ken. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk naar 
de mening van de klant waarmee wij de winkel 
en het aanbod kunnen verbeteren en dat kan 
prima via Facebook.

Gerechten
Wat Ronaldz Delicatessen echt onderscheidt 
van de overige middenstanders is het aanbod 
verse gerechten die in het winkelpand bereid 
worden. De keuken in het pand is een pretti-
ge verrijking van het winkelpand doordat de 
geuren van de gerechten al op straat te ruiken 
zijn. Dat versterkt de drang om even binnen 
te kijken. Het aanbod gerechten wordt afge-
stemd op het seizoen. Zo zijn nu in de herfst 
diverse stampotten verkrijgbaar. Daarnaast 
biedt de keuken regelmatig iets oosters of 
Surinaams. Bijzonder gemakkelijk voor een 
snelle, maar verantwoorde maaltijd. Met de 
maaltijden mikt Ronald ook op de gasten die 
Makkum aandoen. ‘Na een lange reis richting 
vakantiebestemming schiet koken er vaak bij 
in. Wij vullen dat gat graag met een van onze 
maaltijden!’. 

Geschenken en pakketten
Het toeristisch seizoen is nu wel afgelopen al 
is de bezetting op het Makkumer strand jaar-
rond erg hoog. Wij mikken in het najaar met 
name op het opbouwen van een klantenkring 
uit Makkum en bieden daarom extra’s als ge-
schenken en pakketten. Ideaal als cadeau 
richting de feestdagen of als kerstpakket. Een 
echt pakket van diverse lekkernijen uit de win-
kel aangevuld met nieuwsgierige streekpro-
ducten.
Genoeg te ruiken, te proeven en te zien dus 
bij Ronaldz Delicatessen. Nieuwsgierig? Kom 
gerust langs of houd de laatste updates bij via 
www.facebook.com/Ronaldz-Delicatessen .

DONDERDAG - VRIJDAG - ZATERDAG 
alle restanten damesschoenen en laarzen

ECCO - GABOR - WOLKY

€ 50,- per paar
Restanten herenschoenen halve prijs

Jelle de Boer Schoenen
Plein 2 Makkum
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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

Reserveer nu voor Kerst!
1e Kerstdag: speciaal kerst(keuze)menu 

vanaf 17:00 uur
2e Kerstdag: kerstbrunch

van 11:00 - 14:00 uur
Voor meer informatie kunt u altijd contact met 

ons opnemen of kijk op onze website.
Wilt u het oude jaar gezellig afsluiten of 

het nieuwe jaar feestelijk openen, met vrienden, 
familie of collega’s?

Wij zijn tijdens de kerstvakantie
alle dagen geopend, vanaf 16:00 uur.

De Rabobank heeft na een zorgvuldige afwe-
ging op woensdag 18 oktober de geldauto-
maat aan de Kerkstraat in Makkum gesloten. 
De sealbagautomaat sluit per 15 november. 
De beide automaten komen niet meer terug 
op deze locatie.
De bank zoekt naar een nieuwe locatie voor 
een zgn. geldkiosk in Makkum, die aan de vei-
ligheidseisen voldoet. Hierover is de bank in 
gesprek met de gemeente Súdwest Fryslân. 
Ook de lokale belangenverenigingen worden 

hier bij betrokken. Pinnen in Makkum kan in 
Jumbo supermarkt en in het receptiegebouw 
van De Holle Poarte.
De veiligheid rondom geldautomaten is de 
laatst tijd vaak in het nieuws. Omdat Rabo-
bank alle risico’s willen uitsluiten en veiligheid 
voor alles gaat, is besloten de geldautomaat 
aan de Kerkstraat te sluiten. De explosieven 
die bij plofkraken worden gebruikt, kunnen 
grote schade aanrichten en vormen daarmee 
een risico voor omwonenden en ondernemers.

Sluiting automaten Kerkstraat Makkum

Voor welke behandelingen kunt U eigenlijk terecht bij LYS DANIQUE?

LYS DANIQUE verzorgt en verbetert uw huid met professionele technieken en producten, 
voor zowel dames als heren, en voor alle huidtypen. Daarnaast vindt u hier een compleet 
pakket aan behandelingen voor:

● LPG Endermologie - Een kuur zorgt voor een strak silhouet, stevige huid, minder cellulite 
en een slanker figuur - bel voor meer informatie over de winteraanbieding!

●  Definitief en pijnloos ontharen - Soprano Ice Laser (nu 30% korting tot eind dec ‘17) op 
11 en 12 november a.s.

● Lichaamsmassages (Ontspanning) 
● CND Shellac & SPA Manicure voor zowel de handen & voeten
● Wimperextensions met “Misencil”
● Huidverbetering / peelings & verzorging met LPG Endermolift
● Huidverbetering / peelings / gezichtsmassages & verzorging met Perris Skin Fitness 
● Cosmetische behandelingen door Dr. Isabella Savic op 8 november en 19 december a.s. 
 Actie : Botox 1 zone €99,- & Fillers €225,- per ml
● Permanente Make-Up specialiste Quirinna Baars - op 2 december a.s.
 20% korting op combinatie behandelingen wenkbrauwen + eyeliner of lippen

Bel voor meer informatie of een afspraak 06-24304454
Kerkstraat 35b • Makkum 

Tot ziens! Danielle

In de herfstvakantie hield Hallelujah weer haar 
traditionele koekactie. De dúmkes en specu-
laaslatten vonden gretig aftrek: op de tweede 
verkoopavond waren om acht uur alle koeken 
verkocht! Iedereen bedankt voor het kopen en 
op die manier steunen van onze vereniging.
De drumband voorziet de koekactie sinds jaar 
en dag van een vrolijke noot. Het optreden van 
26 oktober was bijzonder voor de drumband-
leden. Ze kregen ondersteuning van een heus 
Advendo lid: Armin Jurjen de Boer maakte met 
zijn deelname het kwartet De Boer compleet. 
Samen met oom Jurjen, heit Simon en mem 
Sabina zorgde hij ervoor dat de familie De 
Boer goed vertegenwoordigd was!
Op 4 november komt Hallelujah alweer in actie 
met het inzamelen van oud papier.
Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereni-
ging vanaf 9 uur langs om de dozen langs de 
weg op te halen. Voor de straten ten Noorden 
van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de 
Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit 

Muziekvereniging Hallelujah haalt op zaterdag 
4 november weer uw oud papier op

dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud 
papier zelf in de containers in de Klipperstraat 
of ter hoogte van It Hof te brengen. Bij voor-
baat hartelijk dank!
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Zoekertje

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

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

Te koop: Een houten poppenhuis met meu-
beltjes. Ziet er perfect uit. Vraagprijs 25 euro. 

Tel. 06-34639133.

SINT TIP. Te koop een grote houten boerderij 
met stallen en woonhuis. Uiteraard met die-
ren. Dit moet je zien! vaste prijs 40 euro. Tel. 

06-47157579.

TE KOOP. 3 DLG TV MEUBEL ZWART GRIJS 
40 EURO.

TEAK-LOOK TAFEL. AFM: L 1750 B 900
Tel. 0515-232630. 

Kenwood keukenmachine met hulpst. € 10,-
Hondenbench,lxbrxh,90x60x65 cm. € 10,-

Princess warmhoudplaat € 10,-
Mooie zware hometrainer met vliegwiel € 20,-

Tel. 06-23129562

Z.g.a.n. Fietsendrager te koop. Speciaal voor 
e-bikes. € 50,00

Tel. 232489.

Aktie kerkenwerk. Heeft u bruikbare spullen 
die u graag kwijt wilt. Bel dan met 0517-

532420 en het wordt bij u opgehaald.

Zoekertjes

Onze dorpen zijn in transitie. Dit betekent 
dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen 
waarin ideeën, samenwerking en realisatie 
weer leiden tot mooie dingen zoals bijvoor-
beeld een levendig dorp of een nieuwe manier 
van besturen. Dit is de reden dat Doarpswurk 
vier beknopte boekjes uitbrengt met daaraan 
verbonden twee inspiratie/scholingsavonden. 
Het is bedoeld voor iedereen die zich druk 
maakt over de toekomst van zijn of haar dorp.
 
De dorpen die aangesloten zijn bij Doarps-
wurk, ruim 270, ontvingen het eerste boekje in 
de bus. Deze gaat over de Mienskip en Leef-
baarheid; twee containerbegrippen die weer 
betekenis moeten krijgen. Wat hierbij helpt is 
leren kijken naar de oorspronkelijke ideeën. 
Wat was ook alweer de bedoeling van een ge-
meenschap? Wat is in essentie een levendige 
democratie? En wat is leefbaarheid?
 
‘We realiseren ons dat niet iedere dorpsbe-
woner interesse heeft in deze vaak meer ab-
stracte vraagstukken. Maar met bewoners, 
bestuurders, initiatiefnemers en professionals 
die wel behoefte hebben aan verdieping willen 
wij kennis delen. Zo helpen wij bij het vormen 
van gedachten en het zoeken naar - en vin-
den van – antwoorden. Door anders te leren 
denken en te begrijpen waar dingen vandaan 
komen, kun je beter omgaan met de verande-
ringen. Bijvoorbeeld op het gebied van digita-
lisering, maar ook vraagstukken met betrek-

king tot bestuurskunde versus initiatiefkunde 
en individualisering’, aldus Jaap Koen Bijma 
adviseur bij Doarpswurk en tevens de persoon 
die de inspiratie avonden presenteert.
De reden dat Doarpswurk dit initieert is ener-
zijds logisch want het is haar taak om dorpen 
te helpen bij moeilijke vraagstukken. Daar-
naast voelt Doarpswurk zich verantwoordelijk 
en leeft de stichting mee met de dorpen. Het 
wordt steeds moeilijker om bestuursleden te 
vinden voor bijvoorbeeld een dorpsbelang, 
de vraag is dan ook; zijn we niet toe aan een 
andere vorm van besturen? Is een dorp nog 
steeds een mienskip of is het meer een woon-
plaats dan een leefplaats? En als dat zo is 
hoe kunnen we dan een nieuwe vorm van een 
mienskip bedenken waarin de juiste verwach-
tingen naar elkaar toe passen.
 
‘We merken dat mensen worstelen met vra-
gen die niet gemakkelijk te beantwoorden zijn, 
maar het zijn zeker vragen waar je samen over 
kunt praten om ze helder te krijgen en om er 
mee leren om te gaan. Ik kijk er naar uit om 
naar aanleiding van het eerste boekje met el-
kaar in gesprek te gaan en van elkaar te leren. 
Dat is waar de inspiratie avonden toe moeten 
leiden’, besluit Jaap Koen.  Op 7 en 21 no-
vember vinden de inspiratie avonden ‘Initia-
tiefkunde voor vrijwilligers’ plaats die passen 
bij het eerste boekje. Je kunt je gratis inschrij-
ven via de website waar je tevens het boekje 
kunt downloaden: doarpswurk.frl.

Doarpswurk stuurt Friese dorpen een 
boekje over containerbegrippen

Op basisschool de Ark was woensdag 18 ok-
tober een best speciale dag. In groep 8 was er 
die dag (S)Cool on Wheels:  dat betekent dat 
het een middag is waar je gaat voelen hoe een 
gehandicapt iemand zich voelt met sporten.  
Er kwam ’s ochtends, na de pauze,  een gast-
docent  in onze groep. Deze meneer zat in een 
rolstoel en vertelde ons dat hij bijna 50 was en 
dat hij al 25 jaar in een rolstoel zit. Hij had in 
het zwembad in Duinrell een ongeluk gekre-
gen. Toen hij uit het water kwam was hij vanaf 
zijn nek verlamd. Hij ging naar  het ziekenhuis 
en hoorde dat hij in een rolstoel moest.
Met onze gymles kregen we uitleg over de 
rolstoel. We gingen in de rolstoel zitten, en 
moesten om pionnen heen. En later gingen we 
rolstoel basket ballen in teams. Aan de ande-

re kant kregen we met opdrachten  te voelen 
wat blindheid is. De volgende dag hadden we 
nog een interview voor Súdwest Fryslân. Het 
waren een hele leuke lessen, waarbij we veel 
hebben geleerd en gedaan.

Maaike Oostenveld en Iris Wielstra

(S)Cool on Wheels op de Ark
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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

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade ............. € 6,75 / 2 kg € 13,50
1 kg schouderkarbonade .. € 6,25 / 2 kg € 12,50 
1 kg hamlappen ................ € 6,50 / 2 kg € 13,50 
1 kg speklappen ............... € 5,75 / 2 kg € 11,50 
1 kg shoarmavlees ........... € 5,75 / 2 kg € 11,50 
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

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)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!

De Jumbo Kooistra winkel aan de Lieuwke-
mastraat 9 in Makkum ondergaat een verbou-
wing. De winkel zal een complete metamor-
fose ondergaan, uitgevoerd in verschillende 
fases.

De eerste fase van de verbouwing, de uitbrei-
ding van het pand, is gestart op maandag 2 
oktober. De uitbreiding vindt plaats aan de 
achterkant van het pand. Dit betekent dat het 
laden en lossen tijdelijk aan de voorkant van 
het pand wordt gedaan. Bovendien zijn er 3 

zeecontainers geplaatst aan de voorkant van 
het pand, deze dienen als tijdelijke opslag.
“De winkel blijft tijdens de eerste fase van de 
verbouwing gewoon open, klanten van Jumbo 
Kooistra Makkum zullen geen hinder onder-
vinden van de verbouwing” vertelt filiaalmana-
ger Angelique Jilderts.
De tweede fase van de verbouwing vindt be-
gin 2018 plaats. De afbouw van de winkel zal 
dan uitgevoerd worden, te zijner tijd volgt er 
meer informatie over de laatste fase van de 
verbouwing. 

Jumbo Kooistra Makkum wordt verbouwd



Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig, 

stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraak-

taal, sociaal) verloopt langzamer of 
anders dan gewenst

• De schoolresultaten (leren lezen, 
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend 
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig 
oefenen 

• Er is een diagnose vastgesteld, maar 
hoe daar mee om te gaan op school? 
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beeldden-
ker, ADHD, PDD-NOS, etc.) 

• Er komt niet uit, wat er wél in zit!

De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in 
het begeleiden en coachen van kinderen 
bij wie leren niet vanzelf gaat. 

Niet denken in problemen en belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl
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Bezorger/ster gezocht
voor Wons

Bezorger/ster gezocht
voor Schraard

Tel: 06-53784057
bezorging@makkumerbelboei.nl
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Eredienst Anders
Op zondagmorgen 12 november a.s. om 
10.00 uur in de Koepelkerk te Witmarsum. 
Vooraf, vanaf 9.30 uur, is er koffie/thee en li-
monade voor de kinderen. Dit jaar hebben 
we muziekgroep Samoosara uitgenodigd, zij 
zullen de hele dienst verzorgen. Muziekgroep 
Samoosara, drie muzikanten/zangers uit Lip-
penhuizen en Hemrik, bestaat dit jaar 5 jaar 
en verlenen zo al vijf jaar lang in vele Friese 
kerken muzikale medewerking aan kerkdien-
sten en verzorgen ook complete eredien-
sten. Ze treden op in PKN-kerken, maar ook 
in Doopsgezinde, Evangelische en Baptisten 
gemeenten. Ze merken overal dat hun muziek 
bij de mensen wat teweegbrengt. Ze proberen 
dan ook altijd interactie met het publiek ‘uit te 
lokken’; met de kinderen en volwassenen dan-
sen ze bijvoorbeeld Hava Nagila, ze nodigen 
tijdens de dienst het publiek uit mee te zin-
gen en er worden door hen grappen (witzen) 
en korte verhalen uit de Joodse en Jiddische 
cultuur verteld. Ze krijgen zelf ook veel energie 
van deze optredens en merken dat ze eigen-
lijk heel ‘oecumenisch’ bezig zijn. (http://www.
samoosara.nl) Iedereen is van harte welkom.

De werkgroep Eredienst Anders

Sluis en brug in het centrum 
van Makkum aangepakt
Op korte termijn worden de brug en de sluis 
in het centrum aangepakt, omdat er de afge-
lopen tijd veel storingen in het bedieningssys-
teem waren. De gemeente Súdwest-Fryslân 
heeft geld vrijgemaakt om de problemen op 
korte termijn op te lossen. De sluis wordt de 
afgelopen jaren steeds vaker gebruikt. Na het 
afschaffen van het bruggeld in Súdwest-Frys-
lân varen er steeds meer schepen binnendoor. 
Het afgelopen jaar al 7.000.

Toe aan wat ontspanning?
Wees ééns lief voor jezelf!

Boek nu een heerlijke lichaamsmassage 
"Mud Experience" van 60 minuten.

Enkele massage €45,-

Boek je 2 massages en/of geef je één 
cadeau? Dan betaal je €37,50 p.p.*
(in 1x te betalen - geldig t/m 30 dec)

of een heerlijke SPA Manicure inclusief 
CND Shellac voor €45,- (i.p.v. €55)

of welkom in de wereld van de
LPG Endermologie behandelingen:

Afslanken, Verstevigen, Cellulite
verminderen, Modelleren, Draineren, 

Striae drastisch verminderen.
Kies voor 1 behandeling á €75,-

(duur 40 min) dan krijg je de 2e GRATIS!

Op afspraak via 06-24304454
Kerkstraat 35b • Makkum 
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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




