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Ilona Oostenveld bij “Hollands Beste Bloemstylist”
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Toen Ilona Oostenveld op Facebook een oproep
van SBS zag waarin kandidaten gevraagd werden
voor “Hollands Beste Bloemstylist” dacht ze meteen:” Dat is wat voor mij!”. “Want ik hou er wel van
om in de belangstelling te staan en vind het leuk
om te laten zien wat ik kan”. Toch heeft ze nog
lang nagedacht voordat ze zich daadwerkelijk
opgaf voor de casting. Want behalve leuk is het
verschijnen op televisie natuurlijk ook spannend
en weet je nooit van tevoren hoe je zult overkomen
in zo’n programma. Van de honderden personen
die zich aanmeldden werd er een groep gecast.
Ilona was daarbij én werd uitgekozen om mee te
doen. Er volgde een drukke tijd: er werden 8
afleveringen opgenomen in 6 weken. En wanneer
je weet dat er drie dagen opnames nodig zijn voor
1 aflevering besef je dat er dan maar een enkele
vrije dag tussen zit.
Zoals u wellicht op televisie gezien hebt is Ilona
inmiddels afgevallen. Haar SBS-avontuur is afgelopen. Hoe kijkt ze erop terug? “Het overheersende
gevoel is: jammer dat het afgelopen is. Toen ik
eruit lag miste ik de intensieve samenwerking met
de andere bloemisten ontzettend! Ik heb er leuke
vriendschappen aan overgehouden. Toen ik weg
moest en de camera uit ging heb ik ook wel even
een traantje gelaten. Direct daarna eiste onze verhuizing alle aandacht op, dus het was meteen
weer druk! Ik heb veel geleerd van mijn deelname
aan het programma. Hoe leuk het is om in teamverband te werken met mensen die net zulke
fanatieke bloemisten zijn als ik zelf."
"Van alle camera’s om je heen ben je je in het
begin heel erg bewust maar na een paar dagen
vergeet je ze gewoon. Hoewel ik me vooraf wel
zorgen had gemaakt hoe ik over zou komen moet
ik achteraf zeggen dat ik vind dat ik overkom zoals
ik in het dagelijks leven ook ben. Ook mensen die
me goed kennen zeggen: Ja hoor je was gewoon
Ilona. Er waren veel bijzondere projecten die je
anders niet zo snel zult tegenkomen en je leerde
veel nieuwe technieken. En je leert hoe het is om

te presteren onder druk en met name aan dat
laatste heb ik nu veel als ik deelneem aan wedstrijden. Het was fantastisch om te ervaren hoe er
meegeleefd werd. Elke woensdagavond na de
uitzending ontplofte de telefoon. Het leefde echt in
Makkum en in andere plaatsen wordt ik nu ook
wel eens op straat herkend: Dat is zij toch van
Hollands Beste Bloemstylist”, lacht Ilona. “En doordat ik meegedaan heb weten nu veel meer mensen
dat ik naast mijn baan als lerares op het Nordwincollege freelance bloemistenwerk doe”.
De volgende wedstrijd is alweer in zicht. Op 15
oktober doet ze mee met de Flowercup in de
Euroborg te Groningen. Deelnemen aan wedstrijden is een goede manier om in de picture te
blijven volgens Ilona. “Bij mijn bloemwerken vind
ik het belangrijk dat het niet standaard is. Ik ga
altijd in gesprek. Bij rouwwerk wil ik bijvoorbeeld
graag weten hoe de overledene was zodat ik er
echt een persoonlijk bloemwerk van kan maken.
Bij mij dus niet een album met standaardvoorbeelden waaruit je een foto kiest”.
De liefde voor de bloemen begon toen Ilona in
VMBO3 stage ging lopen bij Albert en Meta van
der Woude.” Daar ontdekte ik hoe leuk ik het
bloemistenvak vond en dat ik er aanleg voor had”.
Hierna bezocht ze de MBO opleiding in Aalsmeer
en vervolgens de lerarenopleiding in Den Bosch.
Toen ze tenslotte ook nog haar papieren voor
meesterbinder haalde had ze alles wat er op
bloemengebied te studeren viel gedaan. Een
periode met veel buitenlandse projecten volgden.
Een paar weken Londen, een maand Dubai en
dan Athene: een leerzame en leuke tijd. Nu de
economie weer aantrekt zullen er wellicht ook
weer leuke aanbiedingen uit het buitenland
komen. Ilona staat er voor open en heeft daarbij
de volledige support van man en familie. “Als er
zo’n kans voorbij komt om een project in het
buitenland te doen pak ik hem, maar ook voor de
Makkumers ga ik natuurlijk graag aan het werk!”

Zaterdag 25 oktober

Back to the 90's
i.s.m. DJ Will Waylon
v.a. 23.00 uur - GRATIS entree
Eetcafé Skippers | Waagsteeg 3 | 8754 ET Makkum | tel. 06 53898776

MAKKUM
Buren 23
HT

VERKOC

www.kingmawalinga.nl

Vraagprijs
€ 95.000,- k.k.

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 8.00-12.00
en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks 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)
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:
Tandartspraktijk DentWork, tel. 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 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 wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het
verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV 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: Printwurk Iris, Makkum

Familieberichten
‘Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren’
Op 8 oktober is overleden onze bewoner
Mevr.

R. Buwalda - Dijkstra

Wij wensen haar kinderen en verdere familie
veel sterkte met dit verlies.
DirecƟe, bewoners,
personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens, locaƟe Aylva State
Loslaten in ons leven, vasthouden in ons hart

Rommie Tjeerdema – Kunst
6 april 1931 – 19 juli 2014
We willen iedereen hartelijk danken die, in welke
vorm dan ook, met ons heeŌ meegeleefd na het
overlijden van onze lieve mem, beppe en oerbeppe.
Dit heeŌ ons erg goed gedaan.
Grietje
Wiepie en Gerrit
Jannie en Tjeerd
Rommert en Dini
beppe- en oerbeppesizzers

Langs deze weg willen we u bedanken voor
het medeleven, betoond na het overlijden
van onze mem, beppe en oerbeppe

Elizabeth Smink-Ploegstra
Familie Smink

Agenda
Woensdag 15 oktober
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Donderdag 16 oktober
Makkum - Avondrust, Kegelen
aanvang: 15.00 uur in de gymzaal

Vrijdag 17 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Skuzum - Dorpshuis “De Treffer” klaverjassen
aanvang: 20.00 uur

Maandag 20 oktober
Makkum - Avondrust, Zingen
aanvang: 15.15 uur in het restaurant
Makkum - Peuterspeelzaal "It Krobbeguod"
Suikerbroodactie tussen 18.30 en ca. 20.30 uur

Dinsdag 21 oktober
Makkum - Avondrust, Shuffelen
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal
Makkum - Avondrust,
Klaverjassen en spelmiddag
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
Makkum - Peuterspeelzaal "It Krobbeguod"
Suikerbroodactie tussen 18.30 en ca. 20.30 uur

Woensdag 22 oktober
Makkum - Avondrust,
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum, oktober 2014

Volgende week
muziek en lekkers!
Volgende week is het weer tijd voor de koekactie van Hallelujah! Op woensdag 22 en
donderdag 23 oktober komen we weer langs
de deuren met dúmkes en speculaas. 1 zakje
kost 3 euro en 2 zakjes kosten 5 euro. Dit alles
onder begeleiding van de vrolijke klanken van
de drumband.
Ook het harmonieorkest kunt u dezelfde week
nog beluisteren. Op 25 oktober geeft Hallelujah
samen met harmonieorkest Apollo uit Den Oever
een prachtig concert in het Multifunctioneel
Centrum te Makkum. Het begint om 20.00 uur.
Noteer de data vast in uw agenda en houdt de
berichtgeving en advertenties in de belboei
van volgende week in de gaten.
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Ingezonden

Sinterklaas-actie voor kinderen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is
Het duurt nog wel even maar straks liggen de
pepernoten, chocoladeletters, glimmende muizen en kikkers weer in de winkelschappen. De
speelgoedboekjes vallen weer op de deurmat,
etalages zijn versierd, de verlanglijsten worden
germaakt. Sinterklaas en zijn Pieten komen
weer naar Nederland. Maar het Sinterklaasgebeuren is niet voor ieder kind en zijn of haar
ouders weggelegd. Voor veel mensen is het
een tijd van afzien, stress en iedere euro een
paar keer omdraaien om hun kinderen te verrassen op Sinterklaasavond. En als ik me
voorstel dat er kinderen na 5 december op
school komen en zich realiseren dat dit jaar
Sint aan hun voorbij gelopen is, lijkt mij dit erg
pijnlijk voor een kind (en hun ouders).
Ik wil dit jaar heel graag iets betekenen voor die
gezinnen waar de Sinterklaasavond een gewone
doordeweekse avond dreigt te worden. Om
dit voor elkaar te krijgen heb ik jullie hulp
nodig. Ik ben op zoek naar speelgoed voor
kinderen in de leeftijd van 2 tot plus minus 12
á 13 jaar. Dus auto's, lego, blokken, barbies,
poppen, knutselspulletjes, puzzels, boeken,
spelletjes, tasjes, haarfrutsels, make-up, kettinkjes, verkleedkleren, stickers, voetbalspullen,
etc... Als het compleet is of met wat poetswerk
op te knappen, is het van harte welkom. Ook
inpakpapier en plakband komt goed van pas.

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
Informatieavond USANA supplementen
Op maandag 20 oktober om 20:00 uur
is er een informatieavond over de
voedingssupplementen van Usana
in de Gekroonde Roskam te Witmarsum.
Sinds 1992 ontwikkelt en vervaardigt Usana
hoogwaardige voedingssupplementen
die voorzien in optimale voeding op cellulair niveau.
Kom ook en ontdek wat Usana
voor uw gezondheid kan betekenen.

Het speelgoed kun je naar de volgende adres
brengen (graag voor 15 november, aangezien
de cadeautjes nog verdeeld, ingepakt en weggebracht moeten worden).

Shanna Meynen en Martin Hoekstra
Doniastraat 32
8754 EK Makkum
Graag van te voren even een berichtje sturen!
Daarnaast ben ik op zoek naar vrijwilligers
die mij eind november willen helpen met de
kadootjes inpakken en de pakketten samenstellen. Voor vragen, opmerkingen of iets
dergelijks mag er een mail worden gestuurd
naar shanna_meynen@hotmail.com of bellen
op 06-51266936.
Deze actie is in samenwerking met verschillende voedselbanken en de Sociale Dienst. Ik
ondersteun iemand die dit al een aantal jaren
met veel plezier en enthousiasme doet. Vanuit
de voedselbanken en de sociale dienst worden
naar alle gezinnen die of bij de voedselbank
zijn aangesloten of bijvoorbeeld een bijstandsuitkering hebben een aanmeldingsbrief
gestuurd. Bij de aanmeldingsbrief zit een verlanglijstje bijgesloten die de ouders/kinderen
kunnen invullen en terugsturen. Deze brieven
worden aan degene die ik ondersteun gegeven.
Op basis van de verlanglijstjes worden de
pakketten zoveel mogelijk naar wens samengesteld.
Ik hoop dat jullie me willen helpen om deze
actie tot een succes te maken! Alvast bedankt!
Shanna Meynen

Vervolg verdwenen vlaggenmast op het havenhoofd
In Makkumer Belboei 1540 van 24 april 2014
heeft u een ingezonden verhaal kunnen lezen
over de verdwenen vlaggenmast op de haven
bij de sluis. Na heel veel email en telefoonverkeer met mensen van de Gemeente Súdwest-Fryslân is er begin juli 2014 dan eindelijk
een prachtige nieuwe vlaggenmast geplaatst.
Dan zou je denken dat vanaf die tijd de
Nederlandse- Friese- of Makkumer vlag elke
dag vrolijk wappert, gehesen en gestreken
door één van onze havenmeesters. Maar......
volgens de Gemeente is het havenhoofd niet
een officiële vlaglocatie. “Men is er niet op tegen
dat aldaar gevlagd wordt, maar de Gemeente
is niet degene die dat regelt en ook de havenmeester(s) regelen dat niet“. “Een vlag hijsen
behoort niet tot hun taak”. Nou ja, wat is het een
kleine moeite om dit toch even te doen. Maar
de betreffende ambtenaar van de Gemeente
Súdwest-Fryslân en de havenmeester(s) blijven
bij hun standpunt: “Dit is niet onze taak, als men
in Makkum wil dat er op de haven gevlagd
wordt, moet het dorp dat zelf regelen”.
En toen?………volgende probleem:
er zijn helemaal geen vlaggen! Er werd van uit
gegaan dat de vlaggen die voorheen werden
gebruikt, in het havenkantoor lagen. Niet dus.
Waar zijn ze gebleven? Niemand die het weet.

Dus maar weer contact gezocht met de Gemeente
en gevraagd of zij bereid zijn om tenminste 1
vlag te sponsoren. Ook is dit verzoek aan
Plaatselijk Belang gedaan. Beide instanties
hebben inmiddels vlaggen beschikbaar gesteld(!)
En toen?………volgende probleem:
niemand van “de mannen van de Leugenbolle”
die daar elke ochtend en elke avond samenkomen, is bereid elke dag de vlag even te hijsen
en ’s avonds te strijken! En dan te bedenken
dat dit hele gebeuren rondom de verdwenen
vlaggenmast op de haven met daaraan een
wapperende vlag is opgestart door diezelfde
groep mannen en zij bereid waren om dit op
zich te nemen. Op hun verzoek heeft ondergetekende alle moeite gedaan om het voor
elkaar te krijgen dat er een nieuwe mast kwam
en vervolgens ook nog alles in het werk
gesteld om drie nieuwe vlaggen gesponsord
te krijgen. Nu is het eindelijk zover dat er elke
dag een vrolijk wapperende vlag op de haven
te zien zou kunnen zijn en nu laten de mannen
van de Leugenbolle het afweten! Het is toch
niet te geloven!
DAAROM DEZE OPROEP:
Wie wil deze taak op zich nemen ?
Corrie Koornstra (tel. 231778)
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Suikerbroodactie Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”
Op maandag 20 en dinsdag 21 oktober zullen
de ouders van onze peuters weer bij u langskomen voor de jaarlijkse suikerbroodactie. U
kunt ze tussen 18.30 uur en ca. 20.30 uur
verwachten. De prijs van een suikerbrood bedraagt  3,- per stuk en voor  5,- 2 stuks, graag
gepast betalen. Help ons mee koop er twee!
Met het geld dat wordt opgehaald door middel
van deze verkoop hebben de leidsters en de
activiteitencommissie meer geld te besteden

voor activiteiten, spelmateriaal en bijvoorbeeld
een kindervoorstelling. Het is immers voor ieder
kind belangrijk om te spelen met en zich te
ontwikkelen tussen leeftijdsgenootjes.
Wij komen volgende week graag bij u aan de
deur en hopen dat u de peuterspeelzaal een
warm hart toedraagt!
Leidsters en activiteitencommissie
Peuterspeelzaal “It Krobbeguod”

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00

Sint Martinusschool opent Kinderboekenweek in de bibliotheek

1 kg fricandeau ............................€ 7,00

Woensdagmorgen 1 oktober was het al vroeg
een drukte van belang in de bibliotheek van
Makkum. Alle kinderen van de Sint Martinusschool, de leerkrachten en belangstellende
ouders waren aanwezig om samen op een
feestelijke manier de zestigste Kinderboekenweek te openen.

weet je nou of de taart die je gebakken hebt ook
lekker is? Daar heeft haas wel een oplossing
voor: gewoon proeven! En tot grote hilariteit
van de kinderen blijft haas proeven. En daarna
varkentje en daarna ook nog eend! Tot uiteindelijk ook de jarige kleine beer nog een stukje
taart kan proeven. Er blijft zelfs nog genoeg
taart over voor alle kinderen.

2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50

Na deze feestelijke opening in de bibliotheek
zal er op school ook extra aandacht zijn voor
lezen, voorlezen en andere activiteiten die te
maken hebben met leesplezier, zodat wij er
samen een geslaagde zestigste Kinderboekenweek van maken.

2 kg speklappen .......................... € 10,50

Zestig jaar is reden voor een feestje en daarom is het thema van de Kinderboekenweek dit
jaar ook “Feest”. En bij een feest hoort taart…
het liefst chocoladetaart. De leerkrachten
speelden het boek “Een taart voor kleine beer”
van Max Velthuijs uit. De kinderen genoten van
het verhaal waarin varkentje een chocoladetaart bakt voor de jarige kleine beer. Maar hoe

2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00

‘Isocial’ voor alle kinderen van groep 7 en 8 uit Makkum
Op donderdag 2 oktober hebben de kinderen
van alle groepen 7/8 uit Makkum de voorstelling
ISocial bezocht. Deze voorstelling werd aangeboden door het NUT en vond plaats op de
Sint Martinusschool. Op speelse wijze en door
middel van uitwisselingen leerden de kinderen
over de valkuilen van de social media. Heb je
je pagina's wel goed afgeschermd? Is iedereen op internet wie hij zegt dat hij is? Moet je
zomaar foto's op Facebook zetten?
Al gauw bleek dat veel kinderen vrij snel te
vinden waren, tot aan hun achternaam en adres
toe. Dat was best even schrikken. Gelukkig
kregen de kinderen ook tips hoe ze hun privacy
op internet beter kunnen beschermen. Het was
zeer geslaagd en zeker een uitnodiging om eens

goed naar je privacy-instellingen op social
media te kijken!
's Avonds waren de ouders van de kinderen
uit de groepen 7/8 aan de beurt. Ook zij kregen
de sprankelende voorstelling te zien en daarna
kregen zij een aantal stellingen voorgeschoteld.
Naar aanleiding van deze stellingen ontstond
een levendige discussie over het gebruik van
social media. Een aantal ouders werd geconfronteerd met het gebruik van social media van
hun eigen kinderen. Ouders kregen handige tips
aangereikt. De belangrijkste boodschap die de
ouders deze avond mee hebben gekregen, is
om altijd in gesprek te blijven met je kind. Kijk
en bespreek samen hoe je op een veilige
manier kunt omgaan met social media. Meer
info is te vinden op: www.theatergroepzwerm.nl

Boekenbal in het Bynt

Foto: Hennie Yntema
Op donderdagavond 9 oktober j.l. werd door
de leerlingen van de J.C.P. Salverdaskoalle in
Wons uitbundig gedanst. Ter afsluiting van de
Kinderboekenweek 2014, met als thema “Feest”,
werd in dorpshuis Het Bynt een Boekenbal
georganiseerd. Een passende afsluiting van
een periode waarin veel aandacht was voor

boeken en lezen. Voor de J.C.P. Salverdaskoalle
was het de laatste Kinderboekenweek. Na dit
schooljaar sluit de school haar deuren vanwege
een te laag aantal leerlingen. Op de foto is te
zien dat ondanks de komende sluiting de leerlingen niet bij de pakken neerzitten, maar uitstekend feest weten te vieren!

5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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De eerste Gemeentequiznight

Door Judith van Lavieren

eigen foto

Opslagruimte
te huur gevraagd
In verband met nieuw te bouwen garage
zoek ik tijdelijke opslag voor de spullen
die er momenteel in staan.
Liefst omgeving makkum
Telefoon: 06 506 666 99

vriend(in) van de belboei
Steun de Makkumer Belboei
en wordt ook

Vriend(in) van de Belboei
Schrijf u in bij Kapsalon Nynke,
Rinia Fietsen, Bakkerij Kluft
of via belboei@makkum.nl.

De winnende groep van de kerkrentmeesters, vlnr Aukje Koornstra, Fenny Poepjes, Douwe Pals,
Bram de Vries en Siebe Stellingwerff
Makkum - De kerkenraad van de PKN presenteerde afgelopen donderdag iets nieuws in
Kerkelijk Centrum Het Anker. In plaats van een
gemeenteavond oude stijl, die doorgaans het
karakter van een vergadering had, organiseerde
men een gemeentequiz. Velen kennen het verschijnsel quiznight al van de gezellige avonden
in de Prins of in de kroeg. Voor deze avond ging
de kerkenraad zelf aan de slag om vragen te
bedenken. Vragen die dan voor deze gelegenheid over de bijbel en over de PKN gemeente
in Makkum gingen. De nieuwe benadering sloeg
aan want maar liefst 16 teams van 6 personen
namen deel aan de quiznight.
Men had het stramien van de quiznight hier en
daar aangepast. Zo bleven de vragen op de
tafels liggen en moesten de deelnemende
teams zich na elke vragenronde verplaatsen.
De tijd om de vragen te beantwoorden was
beperkt: slechts 6 minuten voor redelijk uitgebreide vragenlijsten. De wegtikkende tijd was
zichtbaar op een scherm voor in de zaal en het
wisselen van de groepen werd aangekondigd
door een opzwepend muziekje om de vaart er
in te houden. Het kwam aan op goede samenwerking en taakverdeling: binnen de zelfde 6
minuten moest men ook nog de antwoorden
zoeken op de rode draad vragen. In de namen

die men moest zoeken in Bijbelcitaten konden
letters gevonden konden worden die samen
een slagzin vormden.
De vragen die beantwoord moesten worden
waren heel divers. Bij de Bijbelvragen werd
bijvoorbeeld gevraagd naar het aantal zonen
van Noach en of Jezus en Johannes de Dooper
familie waren. Er waren de “Makkumer weetjes”:
in welk jaar fuseerden de gereformeerde en
hervormde kerk en hoe oud is dominee van
Olffen? Maar er moesten bijvoorbeeld ook dieren
uit de bijbel getekend worden. Na 4 vragenrondes was er een pauze met een hapje en
een drankje. Natuurlijk was het verboden om
het over de vragen van de quiz te hebben…..
Na deze pauze volgden nog 4 vragenrondes
waarna de vragen opgehaald en door de jury
nagekeken werden. Een avond om even je
hersens te laten kraken en gezellig bij te
praten met andere deelnemers. Het doel van
de organiserende kerkenraadsleden werd ruimschoots bereikt: het werd zoals men gehoopt
had een spannende en ontspannende avond
met veel interactie tussen de bezoekers. De
avond was zo een mooi praktijkvoorbeeld van
de oplossing van de slagzin: “samen zijn we
een kerk”.

Bijwerken financiële administratie

Ontslagen bij Tichelaar Makkum

Samenstellen jaarrekening

(bron Radio Markant) - Het gaat niet goed met
de Aardewerkfabriek Tichelaar in Makkum.
Voor de tweede keer in anderhalf jaar tijd heeft
het bedrijf ontslag aangevraagd voor nog eens
acht medewerkers.

verkocht. Het bedrijf richt zich nu meer op
projecten die in opdracht worden gedaan
door bijvoorbeeld kunstenaars of architecten.
In deze tak heeft het bedrijf al enkele toonaangevende opdrachten weten te vergaren.

Na de verhuizing van de Turfmarkt naar het
Panwerk aan de Kalkovens heeft het bedrijf
moeite om voor alle werknemers voldoende
werkzaamheden te behouden. Er weken nu
nog 53 mensen bij de aardewerkfabriek. Het
bedrijf is al aangepast de laatste jaren. Het
sieraardewerk wordt al enige tijd niet meer

Creatief directeur Jan Tichelaar wacht nog op
de goedkeuring van de ontslagaanvragen van
het UWV. Tichelaar is op eigen verzoek ook
niet langer werkzaam als algemeen directeur.
Hans Marcuse uit Zwolle heeft dit van hem
overgenomen. De monumentale panden aan
de Turfmarkt staan te koop.

Verzorgen belastingzaken
Overige adviezen
De Greide 1, 8757 JP Gaast
Tel. 0515-542073/06-55801779
info@riviadministratie.nl
www.riviadministratie.nl

door Jetze Genee
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Vrijwilligerswerk van grote waarde
Deel 1: Woonzorgcentrum Avondrust
Onbetaald razend druk zijn, dat geldt voor
veel vrijwilligers die zorgen voor vele taken in
ons dagelijkse bestaan. In deze rubriek staat
de minder bekende ondersteuning centraal,
die vrijwillig wordt uitgevoerd door tientallen
inwoners van Makkum. Taken die niet altijd
zichtbaar, maar zeker onmisbaar zijn! De
hoogste tijd om de vaak onzichtbare waarde
van de vrijwillige inzet zichtbaar te maken.
Avondrust
Vandaag staan de taken binnen Woonzorgcentrum Avondrust centraal. Een zorginstelling
die onder de Zorggroep Tellens valt, maar in
veel aspecten vrijwillig wordt ondersteund
door vele vrijwilligers. Een Woonzorgcentrum
zoals het tegenwoordig heet, dat 24 uur per
dag aandacht vraagt. Een kleine opsomming
leert dat binnen Avondrust wekelijks een groot
aantal vrijwilligers actief zijn. De taken zijn zeer
uiteenlopend. Een greep uit de taken: bezorgen
van maaltijden, tuinwerkzaamheden, wandelen
met bewoners, activiteiten begeleiden tijdens
de dagbesteding. En ook handwerken, zingen,
kegelen en shuffelen, boodschappen doen, een
fancy fair organiseren en gezamenlijk eten.
Soms intensief, zoals assistentie bij de dagbesteding, fietsen op de duo-fiets, het bijhouden
van de tuin en ook het aanwezig zijn in de
avonduren bij dementerende ouderen. Voor
veel van de vrijwilligers een vanzelfsprekende
dienstverlening, maar voor buitenstaanders
een buitengewone inzet.
De professionals en de vrijwilligers vormen
een team wat gecoördineerd ingezet wordt.
Afke Hilhorst is de activiteitenbegeleidster en
zorgt voor de planning en de inzet. ‘Wij rekenen
op een brede basis vrijwilligers, die klaar staan
om ingezet te worden’. ‘Die basis is hier gelukkig ook aanwezig. Door het flexibele karakter
komt het vaak neer op kunst- en vliegwerk, maar
het werkt naar tevredenheid’. Wetgeving zorgt
soms voor beperking in de mogelijkheden en
dat is een extra moeilijkheid. Zorgtaken worden

door Jetze Genee

strikt gescheiden van dagbesteding. Dat wordt
duidelijk wanneer een inwoner(ster) bijvoorbeeld
een sanitaire stop moet maken. Ondersteuning
tot de toiletdeur mag door de vrijwilliger uitgevoerd worden, daarna neemt de betaalde (en
gecertificeerde) kracht het over. De inwoners
zijn erg tevreden met de hulp. Sommigen zijn
vaker aanwezig dan bezoek of familie en dat
schept een intieme band. Bewoners zitten
vaak ‘verlegen’ om een praatje, een terugblik
op hoe het vroeger was of simpelweg de aanwezigheid van iemand.
Dankbaar werk. Dat is ook wat de meeste
vrijwilligers drijft. Bijzonder is het als iemand
drie avonden in de week een dementerende
bewoner gezelschap houdt. Of de begeleiding
bij de dagactiviteiten, een bakje thee zetten, een
praatje, opruimen, eigenlijk is de aanwezigheid
al voldoende. Niet moeilijk, iets wat iedereen
kan doen, maar doe het maar eens meerdere
avonden in de week.
Zit u thuis ook te lezen, heeft u tijd over of wilt
u tijd maken en denkt u na om uw kennis vrijwillig te delen met anderen? Vrijwilligers zijn
altijd nodig. Neemt u voor taken bij Avondrust
contact op met Zorggroep Tellens, Afke Hilhorst:
Tel: 0515-231655.
Dit keer Avondrust dus. Volgende keer staan
de vrijwilligers van een andere organisatie
centraal. Waarom? Omdat vrijwilligers een
steeds prominentere rol krijgen in de samenleving. Per 1 januari gaan veel taken van het
rijk over naar de gemeenten. Een mogelijk
scenario zou kunnen zijn: óf taken worden
minder uitgevoerd of de gaten worden dichtgelopen door vrijwilligers. Laten we kiezen
voor het laatste. Om u een beeld te schetsen
van mogelijke inzet willen wij graag duidelijk
maken waar de vrijwilligers actief zijn. Hiervoor
stellen wij het op prijs als u ons hierover tipt.
Dat kunt u gemakkelijk doen door een email
te sturen naar: redactie@makkumerbelboei.nl.
Mercedes C 200 CDi
4drs, grijsmett, Airco, navigatie
Cruisecontrol, trekh, Lm velgen,
mistl voor. Zeer nette auto
221 dkm bj 8-2005

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl
Kia Cee’d 1.6i Wagon,lpg/g3,X-ecutive

door Jetze Genee

€ 7445,Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm

2008 € 6640,-

Mercedes C200 CDi,airco,navi,cr control 2005 € 7445,-

Renault Megane Station 1.4-16V,airco

2006 € 5640,-

Nissan Note 1.6i, airco,radio-cd,70dkm

2008 € 8690,-

Seat Mii ,zilver,5drs,airco,cpv, 15dkm

2013 € 9245,-

Peugeot 107 millisim,5drs,zwart,airco

2011 € 6940,-

Seat Ibiza 1.6i freestyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Peugeot 207 1.6-16v XT 5drs,airco,

2006 verkocht

Seat Ibiza 1.6i,sportstyle,5drs,airco

2008 € 6940,-

Peugeot 207 1.6-16v XS Pack,5drs,airco 2007 verkocht

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 8980,-

Peugeot 407 1.8-16v Break XS Pack

2006 € 5440,-

VW Passat 2.0TDi Automaat,a/c,nw model 2005 € 5945,-

Renault Modus 1.6i,hoge zit,airco,trekh

2006 € 5995,-

Inruil, financiering, vanaf 4500,- Bovaggarantie!

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct
naar alle beschikbare
occasions

2008 € 7440,-

Koninklijke De Vries
Beste Leerbedrijf 2014

NU ook aanhanger verhuur!
wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, tel. 0515-231318

(bron Schildersvak.nl) - Zaterdagochtend vroeg
klonken de scheepstoeters voor het vertrek
van weer een 90 m.+ jacht van de werf van
Feadship de Vries in Makkum. Ongetwijfeld
hebben aan dit schip ook vak leerlingen
gewerkt. Leerlingen een kans geven om zich
te ontwikkelen, daar is de Vries goed in. Zo
goed zelfs dat Koninklijke De Vries Scheepsbouw uit Makkum is uitgeroepen tot Beste
Leerbedrijf Savantis 2014.
De sector Schilderen en Onderhoud telde drie
genomineerden: Koninklijke De Vries Scheepsbouw uit Makkum, Schildersbedrijf Joosten uit
Enschede en Wits Zuid uit ’s-Hertogenbosch
– drie bedrijven met een lange historie in
opleiden. Bij de keuze van een winnaar gaf de
brede maatschappelijke betrokkenheid van
Koninklijke De Vries Scheepsbouw uiteindelijk
de doorslag. De winnaar streeft in hoge mate
naar perfectie en stimuleert jong en oud talent
om zich verder te ontwikkelen. De leerling
krijgt er alle ruimte om in de praktijk te leren
en ervaring op te doen. Iedereen kan groeien
en doorgroeien, afhankelijk van individuele
mogelijkheden en wensen. Het bedrijf verbindt
opleiden onlosmakelijk met de organisatie,
neemt het voortouw en is hierin een voorbeeld
voor de sector. De continuïteit van het opleiden is volgens de jury mede door dit leerbedrijf verzekerd.
Verkiezingen van OCW
Savantis is jaarlijks op zoek naar haar beste
leerbedrijf en haar beste praktijkopleider.
Koninklijke De Vries Scheepsbouw wordt nu
door Savantis voorgedragen voor de verkiezingen Beste Leerbedrijf 2014 van álle beroepsgroepen, een initiatief van het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Deze landelijke verkiezingen vinden plaats begin 2015.

Wandelen door de
Warkumerwaard
De Warkumerwaard is een natuurgebied aan
de IJsselmeerkust bij Workum. Het gebied
staat bekend om de vele vogels die hier
komen om te broeden, voedsel te zoeken, te
rusten en te overwinteren. Op zaterdag 25
oktober kunnen belangstellenden onder leiding
van een gids van It Fryske Gea de Warkumerwaard verkennen tijdens een mooie herfstwandeling. Een unieke gelegenheid om dit
gebied, dat niet vrij toegankelijk is, te bezoeken.
De excursie start om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Laarzen en een verrekijker zijn
aan te bevelen.
Opgave voor de excursie kan tot vrijdag 24
oktober 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of het
kantoor van It Fryske Gea, tel. (0512) 381448.

Adverteer in de Makkumer Belboei
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Kerkdiensten
Zaterdag 18 oktober
Workum – Nij Mariënakker, 16.00 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma

Zondag 19 oktober
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Skuzum – Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Ds. Finnema Oosterwolde
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor A. Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N. ten Wolde
Workum – Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. van der Haagen
Makkum – Minniste Mienskip, 10.00 uur
Voorganger: Zr. Thea Tholen-Haagsma
Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Drs. B. Visser
Zurich – Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Witmarsum – Aylva-state, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 11.00 uur
Voorganger: Da. G. Rol
m.v.v. 2 gasten uit Indonesië en Hongarije

Wist u dat...
Peuterspeelzaal "It Krobbeguod" op maandag
20 en dinsdag 21 oktober van 18.30 tot ca.
20.30 uur hun jaarlijkse suikerbroodactie
heeft? De ouders van onze peuters komen bij
u aan de deur.

'In Leafde' (Tryater)
yn Makkum
Sneon 1 novimber organisearret it MFC Maggenheim Tryater mei “In Leafde”.
The bridges of Madison County
Oan de âlde keukentafel, djip yn de nacht,
reitsje Michael en Caroline hieltyd fierder
ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har
grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje
yn har houlik, komt boppe tafel. Akteurs; Joke
Tjalsma, Nynke Heeg en Eelco Venema
Lokaasje: MFC Maggenheim
Oanfang: 20.00 oere
Foarferkeap: fanôf hjoed by
Kantoorboekhandel Coufreur of 06-12229896

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340

pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 15 oktober 2014

Súdwest-Fryslân wil geen windmolenpark in IJsselmeer GrienLinks: nu windenergie
en eerlijke verdeling van molens over de provincie
in eigen handen
Als het aan de gemeente Súdwest-Fryslan ligt
is een windmolenpark in het IJsselmeer niet
nodig. Het recreatieve en economische belang
van Fryslân is in dit gebied gewoon te groot.
“Het gaat hier om een uniek landschap, dat we
niet mogen aantasten”, zegt wethouder Gea
Akkerman. “En dat is volgens mij ook niet nodig”.
In het rapport van Winsemius dat vorige week
is uitgekomen blijkt dat er voldoende alternatieven zijn om de opgaaf voor windmolens op
land te kunnen halen. “Ik vind dat we de
molens eerlijker moeten verdelen over de hele
provincie Fryslân. Dat is nu nog niet het geval.
Volgens mij kunnen gemeenten zoals
Smallinger-land, Leeuwarden en Heerenveen
nog een substantiële bijdrage leveren aan de
opgave”, aldus wethouder Gea Akkerman.
“We moeten in Fryslân in totaal ruimte maken
voor 530,5 megawatt aan stroom uit windparken. Hoe meer daarvan op het land komt,
hoe beter!” Fryslân foar de Wyn geeft in haar

advies aan dat het mogelijk is hiervan 350
megawatt op het vaste land te realiseren. Wij
denken dat het mogelijk is om de totale opgave op land te behalen. “Laten we eerst nog
een keer kritisch kijken naar de mogelijkheden voor windmolens op bijvoorbeeld
industrieparken”. Zoals ook de onderzoekscommissie onder leiding van Pieter Winsemius
adviseert. Súdwest-Fryslân wil in ieder geval
voorkomen dat er een windmolenpark in het
IJsselmeer komt.
Plannen windmolens in Súdwest-Fryslân
In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn vier
locaties aangewezen voor uitbreiding van het
aantal molens en nieuwe windmolens. Het
gaat hier om het windmolenpark op de kop
van de Afsluitdijk, de plannen bij Beabuorren
en de dorpsmolen bij Dearsum. Deze initiatieven passen in de plannen van SúdwestFryslân. Dit is nog niet het geval voor het plan
bij Sieswerd. Hier moet nog een keer goed
naar gekeken worden.

Hou Friesland Mooi 'Compromis waar we mee kunnen leven'
n.a.v. rapport Fryslân Foar de Wyn
Van de 33 projecten voor windparken hebben
uiteindelijk 7 voorstellen redelijk ongeschonden
de eindstreep gehaald. Daarnaast zijn er nog
13 voorstellen die wellicht nog een kans
maken. Met deze opbrengst kan HFM leven.
Een wezenlijk onderdeel van het compromis
dat HFM heeft gesloten, hangt echter samen
met het naleven van de randvoorwaarden en
de Friese spelregels. Toepassing van de randvoorwaarden en spelregels zijn voor HFM
noodzakelijk om fair play te garanderen.
Oorspronkelijke doelstelling
HFM is twee jaar geleden begonnen onder het
motto: eerlijk delen van lusten, lasten en zeggenschap. Het resultaat dat nu op tafel ligt komt
dit motto een stuk tegemoet. De spreiding van
de windparken over de provincie helpt het
verdelen van de lasten. Ook zijn er randvoorwaarden gemaakt voor compensatie en participatie wat helpt in de verdeling van lusten.
Niet als omkoping maar als tegemoetkoming
van de schade en overlast die omwonenden
ondervinden. Voor de omgeving waar HFM is
ontstaan (het gebied tussen Makkum, Bolsward,
Harlingen) is de bijdrage aan MW’s nu beter in
verhouding dan wat er eerder in 2012 in de
structuurvisie van de provincie werd gevraagd.
Súdwest-Fryslân
HFM is bereid de voorstellen van Fryslân Foar
de Wyn te accepteren als andere regio’s en
andere partijen dat ook doen. Daarom willen
we ons op dit moment nog niet uitlaten over
de individuele plannen hier in de buurt: eerst
maar eens zien wat de provincie gaat doen.
Wel merken we nu al een aantal kritische aandachtspunten op voor de vervolgfase. Die
gelden voor zowel het plan Kop Afsluitdijk als
ook voor het plan Beabuorren in Tjerkwerd.
Kop Afsluitdijk vooral wat betreft de omvang

en draagvlak, en Beabuorren wat betreft de
compensatie van omwonenden. Daarnaast ligt
er nog een voorstel voor Sieswerd, aan de
andere kant van Bolsward waarvan ook wij
vinden dat het nooit groter mag worden dan 4
turbines en zien we dit plan het liefst in combinatie met het plan van Wommels-Iens.
Spreiding
Ondanks de oproep voor initiatieven uit de
hele provincie, zien we toch een concentratie
van nieuwe of grotere parken in de regio’s
Harlingen-Franeker en Makkum-Bolsward.
Het is HFM tegengevallen dat niet alle Friese
gemeenten hun solidariteit hebben getoond
en hun verantwoordelijkheid hebben genomen
voor de opgave van 530,5 MW. Fryslân heeft
een aantal gemeenten met grote industrieterreinen maar deze hebben zich niet met
projectplannen aangemeld. Als HFM vinden
we dan ook dat als er nog plannen afvallen,
dat vooral plannen moeten zijn in de streek
Makkum-Bolsward en bij Harlingen en Franeker:
daar is de druk op de omgeving groter dan
elders in de provincie.
Conclusie
HFM heeft haar best gedaan om het perspectief van omwonenden sterk in de afweging
mee te laten tellen. Het is voor het eerst sinds
meer dan 20 jaar dat omwonenden echt een
stem hebben gekregen in de hele winddiscussie. Wij roepen het provinciebestuur met klem
op de belangen van de inwoners van Fryslân
zwaar te laten meewegen in de besluitvorming.
Wat ons betreft is het dus essentieel dat het
provinciebestuur niet alleen de plannen en
locaties overneemt zoals Fryslân Foar de Wyn
die nu voorstelt, maar ook dat voor het vervolg
randvoorwaarden komen en een uitvoeringsorganisatie die daar op toe ziet.

De drie organisaties die samen 'Fryslân foar de
wyn' vormen, presenteerden op 6 oktober 2014
hun rapport over windenergie in Fryslân. Ook het
advies van de commissie Winsemius en de projectbeoordelingen werden openbaar gemaakt.
Retze van der Honing: “Dit rapport biedt goede
aanknopingspunten om de productie van groene
energie naar een beter plan te brengen. Dat is
hard nodig, omdat we de doelstelling van 14%
duurzame energie in 2020 niet dreigen te gaan
halen. De afhankelijkheid van fossiele energie
(met alle daarbij horende vervuiling) moet zo
snel mogelijk stoppen. Naast andere vormen van
groene energie, is windenergie daarbij een
onmisbare techniek. We zijn blij met het voorstel
om de windmolens alleen neer te zetten als er
voldaan wordt aan de voorwaarden dat de dorpen
en hun inwoners in de projecten kunnen participeren, er compensatie voor schade komt en er
goed overleg is. Ook bevalt het ons zeer, dat er
het advies ligt voor een provinciale coöperatieve
vereniging voor duurzame energie. Deze coöperatie zal de opbrengsten van de windenergie
gebruiken voor het onderzoeken van andere
vormen van duurzame energie. Precies waar wij
altijd voor gepleit hebben. Windenergie in eigen
handen en niet in die van windkapitalisten".
GrienLinks wacht nu de praktische voorstellen
van Gedeputeerde Staten af, over hoe het advies
van Fryslân foar de wyn moet worden uitgevoerd.
GrienLinks wil hierover duidelijke politieke afspraken maken. Nu de bestuurspartij FNP dreigt
af te haken is binnen de Provinciale Staten meer
politieke ruimte onstaan voor het maken van
constructieve afspraken over windenergie in
Fryslân. Wel heeft de GrienLinkser commentaar
op een deel van de B–plannen. Een aantal van deze
molenprojecten staat gepland in weidevogelkansgebieden. “Dat is natuurlijk ongewenst,”
zegt van der Honing, “terwijl ook in het advies te
lezen staat, dat er nog kansen liggen op industrieterreinen bij steden. Waarom zou je ze dan
in landelijk - kwetsbaar – gebied neerzetten? Dat
zouden we moeten veranderen".

Energie=welvaart
Van de 7 miljard wereldburgers leeft slechts 1
miljard in welvaart. Om de 6 miljard armen enig
perspectief op welvaart te bieden en tegelijkertijd
ons milieu en klimaat te redden is duurzame
energie, met een heel laag energie rendement
t.o.v. de geïnvesteerde energie (EROI), geen optie.
Te duur! Zélfs ook voor ons, blijkt nu eindelijk (!)
uit diverse officiële rapportages. In hun rechtmatige streven naar welvaart zijn ontwikkelingslanden geheel afhankelijk van de meest goedkope grondstof voor opwekking van hun energie.
Kolen! Als wij, welvarende burgers, toestaan dat
onze gemeenten, provincies en regering toestaan
dat de EU toestaat dat zij de welvarende grootmachten toestaan dat zij 'vluchtbare' energieslurpende multinationals toestaan om, vrijwel
gratis en voor niks, op grote schaal ons milieu en
klimaat te verpesten, zijn wij geen knip voor de
neus waard. Wij hebben nu geen poot om op te
staan in de discussie over nut en noodzaak van
het terugdringen van de mondiale CO2 uitstoot.
En juist het terugdringen van die uitstoot was
toch de bedoeling!?
Simon Berndsen, Riet Bakker
Actiecomité Genôch=Genôch
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Standpunt natuuren landschapsorganisaties
over Fryslân foar de Wyn
Windenergie in Fryslân kan onder voorwaarden op
land gerealiseerd worden, zodat windpark Fryslân
in het IJsselmeer niet gebouwd hoeft te worden. Dat
concluderen de natuur- en landschapsorganisaties
op basis van het advies van de commissie Winsemius
over windenergie in Fryslân.
Waarom windenergie?
Windenergie raakt niet op, heeft een lage milieubelasting en is een relatief efficiënte hernieuwbare
energiebron. Aan windmolens zitten echter ook
aanzienlijke nadelen, zoals risico’s op slachtoffers
onder vogels en vleermuizen, de verandering van
het landschap en hinder voor omwonenden. De
traditionele energiebronnen kennen eveneens grote
nadelen, zoals bodemdaling en aardbevingen door
gaswinning, luchtvervuiling en stikstofneerslag door
kolencentrales en kernafval uit kerncentrales. De
natuur- en landschapsorganisaties proberen daarom om een duurzamere energievoorziening te
bereiken met zo min mogelijk negatieve effecten
voor natuur, landschap en leefbaarheid.
Locaties
De commissie Winsemius heeft uit de voorstellen
een A-lijst (positief advies), een B-lijst (positief na
aanpassingen) en een C-lijst (negatief advies) opgesteld. Het advies past op hoofdlijnen in de visie
van de natuur- en landschapsorganisaties om windmolens nabij infrastructuur en bedrijfsterreinen te
plaatsen en de molens te clusteren in plaats van ze
over de hele provincie te verspreiden. Bij het advies
hebben we de volgende kanttekeningen:
- Op bedrijfsterreinen zijn opvallend weinig voorstellen ingediend. Hier is in onze visie meer ruimte
voor windmolens.
- Veel locaties liggen nabij het Waddengebied. De
openheid van het Waddengebied en bescherming
van trekvogels staan daardoor onder druk. Positief
is echter dat een aantal locaties in de buurt van het
Lauwersmeer en langs de waddenkust zijn afgevallen
en dat de overgebleven locaties samen min of meer
een cluster vormen.
Vanwege de invloed van een aantal windmolenplannen op het landschap (gaafheid, openheid,
trekroutes van vogels, weidevogels) maken wij ons
vooral zorgen over de volgende locaties van de
B-lijst: WP Wommels/Iens; WP Dongeradeel; WP
Swed; WP Wjukslach Ferwert. Mochten deze locaties afvallen, dan valt dit binnen de marge van 40%
die de commissie Winsemius hanteert.
IJsselmeer open houden
Met Fryslân foar de Wyn ligt er nu een serieus alternatief voor het Windpark Fryslân dat gepland was in
het IJsselmeer. Wij zijn tegen dit windmolenpark
omdat dit park de openheid en de natuur in en op
het IJsselmeer sterk aantast. De ambitie van het Rijk
was om meer dan de helft van de Nederlandse windambitie in of aan het IJsselmeer te zetten. Fryslân
foar de Wyn geeft ons echter de mogelijkheid om
het IJsselmeer zonder Windpark Fryslân open te
houden voor natuur en recreatie.
Conclusie
Fryslân foar de Wyn heeft belangrijk werk verzet door
in samenwerking met bewoners en initiatiefnemers
naar mogelijke locaties voor windenergie te zoeken,
in plaats van alleen van bovenaf locaties aan te wijzen.
De natuur- en landschapsorganisaties zijn op hoofdlijnen positief over het advies dat voortkomt uit Fryslân
foar de Wyn. Wij dringen wél aan op een goede compensatieregeling voor leefbaarheid en landschap,
maken ons zorgen over enkele locaties op de B-lijst
en pleiten voor nader onderzoek naar vooral de
effecten op weidevogels en instandhoudingsdoelen
van Natura 2000 vogelrichtlijn-gebieden. Onder deze
voorwaarden worden de negatieve effecten van windenergie zoveel mogelijk beperkt.

Een aantal weken geleden hebben wij uw aandacht gevraagd voor het LSP, hierdoor is het aantal
aanmeldingen voor het LSP toegenomen maar we zijn er nog niet!! Een groot aantal van u heeft
zich bij ons nog niet laten registreren. Bent u diegene die nog niet geregistreerd is? Dan kan dit
tot gevolg hebben dat er aan u geen goede (farmaceutische) zorg kan worden verleend. Als u in
het ziekenhuis komt te liggen dan kunnen de artsen niet beschikken over uw medische gegevens
(actuele medicatie en laatste consult bij de huisarts). Dit kan ernstige gevolgen hebben! Mocht
u redenen hebben om u niet te registreren, laat het ons dan weten dan kunnen we samen uw
overwegingen bespreken. Hieronder volgt nogmaals onze eerdere advertentie. Wij raden u met
klem aan om het formulier in te vullen en bij ons in te leveren!
Landelijk Schakel Punt
Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een
onbekende arts, een andere apotheek of de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat die zorgverlener uw actuele medische gegevens kan inzien. Zo krijgt hij een goed beeld van uw medische
situatie en krijgt u de juiste zorg.
Vanaf 1 oktober 2014 werken de “oude” systemen niet meer en moet alle medische informatie
uitgewisseld worden via het LSP. Het LSP werkt alleen regionaal, dus alleen lokale hulpverleners
(de dokterswacht, de spoedapotheek en de medisch specialisten) kunnen uw gegevens inzien.
Wij mogen deze informatie alleen delen via het LSP als u daar persoonlijk toestemming voor
geeft. Wij vragen u uw gegevens hieronder in te vullen en dit formulier uit te knippen en in te
leveren in het Sûnhûs.



Ik geef toestemming voor de uitwisseling van mijn medische gegevens via het LSP
Naam:__________________________
Geboortedatum: __________________
U kunt op dit formulier ook de naam/namen van familieleden noteren.

Handtekening:__________________________
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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
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie,
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Voetbalprogramma
Zaterdag 18 oktober - beker/inhaal

Fysiotherapie en Meridiaantherapie
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119
www.praktijktjeerdema.nl

AVC 3 - Makkum 3
Makkum 4 - ONS Boso Sneek 5
SC Berlikum B1 - Makkum B1
Makkum C1 - SDS C1
Makkum D1 - SJO Jong Harkema D1

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

De jaarlijkse Om 'e Toer wedstrijd vissen

Kantinedienst:
Gjalt Roorda/Josiena Zijlstra
Sander Jansen/ Auke de Jong
Michael Schaak/
Denise Fijnvandraat/Jan Nauta

14:00
12:30
9:00
10:45
10:45

9.45-12.00
12.00-15.00
15.00-19.00
15.00-19.00

Uitslage VV Makkum

eigen foto

Jorwerd - Op zaterdagmiddag 11 oktober is
de jaarlijkse Om ‘e Toer wedstrijd gevist,
gesponsord door café het Wapen van
Baarderadeel en georganiseerd door de
wedstrijdcommissie van HSV de Voorn/
de Deinende Dobber. De wedstrijd werd
gehouden in de Jorwerder vaart in en rondom Jorwerd en werd gevist met de vrije
hengel op gewicht. Het bijzondere van deze
gezellige wedstrijd is dat veel vissers bij
dorpsgenoten in de tuin zitten te vissen.
Tijdens de wedstrijd regende het geruime
tijd. Er werd over het algemeen veel kleine
vis gevangen. Toch werden ook de nodige
brasems gevangen. Ruud de Boer ving er
zelfs drie en wist zo de andere vissers qua
gewicht ver voor te blijven. Teake Wielinga
ving een brasem van maar liefst 50,5 cm en
won daarmee de prijs voor de grootste vis.
Enkele andere vissers werden belaagd door
hongerige snoeken, waardoor de gewenste
vissen het hazenpad kozen. Na afloop was
de prijsuitreiking in café Het Wapen van
Baarderadeel, waarbij ook nog drie prijzen

werden verloot op steknummer. De prijzen
bestonden uit pakketten die samengesteld
waren door bakkerij Sybesma uit Mantgum.
Er kon ondanks de regen teruggezien worden op een geslaagde wedstrijd.
De uitslag was als volgt:
1) J.R. de Boer,
2) T. Landskroon,
3) T. Wielinga,
4) H. Nauta,
5) T.A. den Boer,
6) B. Dorenbos,
7) J. vd Laag,
8) R. Dorenbos,
9) A. de Boer sr.,
10) J.R. den Boer,
11) A. de Boer jr,
12) T. Hooisma-Hut,
13) R. de Jong,
14) L. de Jong,

Heeg 1 - Makkum 1
1-4
Minnertsga 2 - Makkum 2
6-4
Makkum 3 - Joure SC 2
2-2
Makkum 4 - Heerenveense Boys 5
1-1
Makkum B2 - Heerenveense Boys B3
1-1
Makkum C1 - Zeerobben C2
1-7
Walde De C1G - Makkum C2
18 - 0
Franeker SC D1 - Makkum D1
2-0
Arum D1 - Makkum D2
3-0
Makkum E1 - SC Bolsward E2
3-6
Makkum E2 - Walde De E1G
1 - 10
SDS E5 - Makkum E3
5-3
RES F1 - Makkum F1
2-3
Makkum F2 - Workum F3
1-3
QVC VR1 - Makkum VR1
3-0

Volleybalprogramma
Vrijdag 17 oktober

20:15 BEO DS 2 - Makkum DS 3
20:15 Makkum MA 1 - OPM Heerenveen MA 2

6500
3710
3150
3050
2740
2300
1555
1310
1120
1080
1060
890
775
520

Met vriendelijke groet,
Rob den Boer, Wedstrijdcommissie

gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram
gram

PSV de Halsbânruters
Arum 3 oktober
Iris Bosma kwam vandaag voor het eerst uit
met haar paard Ramses Shaffy in de klasse B.
In de 2e proef behaalde zij haar 1e winstpunt
met 180 punten.
Warga 11 oktober
Bobbie IJdema had haar debuut in de klasse
ZZ licht met Caramba. Dat verliep hartstikke
goed want zij behaalden 224 en 225 punten
wat goed was voor 2 winstpunten en twee 1e
prijzen.

Plaats uw zoekertje in
de Makkumer Belboei
mail naar
belboei@makkum.nl
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur.
Niet op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
 250,-. Boven de  250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W.
Aanleveren via belboei@makkum.nl

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

TE KOOP
Laptop. Scherm 17.3 inch. Windows 7. Merk is
Samsung R719. Is nog uitstekend.  100,-.
Tel: 06-11446547
Nieuw veldbed met aluminium poten in tas  20,Twee rugtassen met draagsteun, per stuk  20,Twee luchtbedden blauw 20cm dik, samen  15,Luchtpompje 12v  5,- 1 persoons kampeermatras, zelfopblazend 9cm dik  25,- Oude
handnaaimachine in koffer  25,- 4 Grote
hallogeen bouwlampen, compleet met 10m
snoer en hallogeenlamp, per stuk  17,50
Tel: 06-22308496
Nieuwe elec. Heggeschaar  25-. Los wit
tafelblad met 2 schragen  30.- 3dlg. vouwscherm wit webbing.  20.- Tel: 0515-575756.

Dit Duitse trio, Julius Eckardt, Nico Kaspers en Jasper Möslein uit Duisburg / Düsseldorf,
troffen we aan op de Markt. Ze waren in Makkum met een charter schip. Hun muziek is te
beluisteren op: www.youtube.com/juleckardt.

Dag van de Ouderen in Avondrust

3 bakken winterstoffen 1 lap per stuk  3,50
4 lappen voor  10,-. Tel: 06-13706656
GEVRAAGD
Gratis dames en heren fietsen. Ook kinderfietsen erg welkom. Tel: 06-46767747
GEZOCHT
Iemand die 2 uurtjes in de week wil komen
schoonmaken. tel: 231263 (bellen na 17.00 uur)
GEVONDEN
Witmarsum, Verlengde Oosterstraat: Cypersgrijze
ex-kater, stevig postuur. Zwerft daar al maanden
rond. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest Friesland, tel. 088-0064692.

Jeugdexcursie op een
onbewoond eiland
Ga mee op een avontuurlijke ontdekkingstocht
over een onbewoond eiland. It Fryske Gea
houdt op woensdag 29 oktober een avontuurlijke jeugdexcursie over de Makkumernoardwaard bij Makkum. Van 14.00 tot 16.00 uur
neemt een gids de kinderen mee op een
spannende speurtocht.
Opgave voor deze jeugdactiviteit kan tot dinsdag 28 oktober via het kantoor van It Fryske Gea,
tel. (0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea
gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden
betalen  4,-.

eigen foto
In samenwerking met de ouderenbonden
PCOB en KBO is op woensdag 1 oktober,
weer in Avondrust de Dag van de Ouderen
georganiseerd. De ANBO deed dit in samenwerking met Aylvastate.
De middag begon om 14.30 uur. De middag
was bedoeld voor cliënten van Avondrust en
voor ouderen van buitenaf. Er waren zo’n 50
belangstellenden in totaal voor het middagprogramma. Muziekgroep “Noatferskaat“
erzorgde de middag deze keer, zij speelden
muziekstukken uit allerlei landen, erg geslaagd.

Adverteer in de Makkumer Belboei

Bij binnenkomst kreeg men allen een kopje
koffie / thee met een petit fourtje, in de pauze
was er nogmaals een kopje koffie. Om 16.30
uur was het middagprogramma ten einde en
was er voor iedereen nog een hapje en een
drankje. Om 17.30 uur begon het boerenkoolbuffet, waar zo’n 70 mensen aan meededen. Men liet het zich heerlijk smaken! Om
18.30 uur keerde ieder weer huiswaarts.
We kunnen terugkijken op een geslaagde
middag / avond. Nogmaals bedankt iedereen die hieraan mee heeft gewerkt!

mail naar: advertentie@makkumerbelboei.nl

