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Absolute OPKNAPPER! Zeer slecht onderhouden 
woning, 3 slaapkamers, gelegen in rustige straat, 

94 m² eigen grond.
Inzetprijs v.a. € 25.000,- k.k.

Witmarsum, Oostend 4

VERKOCHT

Us Stek zorgt voor gemoedelijk 
nieuwjaarsfeest Makkum                       Door Jetze Genee

Zondagochtend na een ronde door het centrum 
van Makkum blijkt gelukkig dat er nauwelijks 
vernielingen gepleegd zijn. Geruste gezichten van 
ondernemers die hun zaak opnemen, geen schade, 
geen kalk. Enkel de vitrine van Venema is beklad, 
dit echter door de eigenaar zelf: “..dank aan Us 
Stek en Bergsma voor het leefbaar houden van 
Makkum..” En dat opgetekend terwijl het feest nog 
moest beginnen. Voortschrijdend inzicht zo blijkt. 

Dit jaar niet achter de tennisbaan maar aan de 
Houtmolen in een verbouwde romneyloods van 
de firma Inprotech. Wat een weelde die bestrate 
ondergrond, een heel verschil met de vaak natte 
ondergrond bij de keet van Us Stek. In totaal 
hebben zo’n 225 mensen het feest bezocht. De 
organisatie is daarmee erg tevreden. De aanloop 
kwam verrassend snel op gang. Om 01.00 uur 
was de loods al bijna vol. De aanwezige taxi 
zorgde voor een snel transport tussen centrum en 
Houtmolen. De loods was vooraf uitgeruimd en 
zo omgebouwd tot feestpaviljoen met een capa-
citeit van circa 300 personen. De ingezette 
publiciteit en het inhuren van DJ’s Cees Jaspers 
en Jan Wijnia zorgden voor een gemêleerd 
gezelschap. Jong en oud wist de loods te vinden. 
Voor wie is het nieuwjaarsfeest niet het eerste 
feest geweest waar je je ouders tegenkwam en zo 

gek zag dansen? Dit jaar kwam dit weer uit voor 
een aantal bezoekers. Op de wat oudere num-
mers zat de jeugd aan zijlijn toe te kijken hoe de 
dertig en veertigers de dansvloer overnamen. 
“Foto’s en video opnames zijn hiervan mag 
iedereen op onze facebook pagina posten. 
(Facebook: Caravan Us Stek en www.usstek.nl). 
Aldus Wieger Oostenveld. 

Juist de camera’s, vier in totaal, zorgden voor 
een leuk effect. Op een groot scherm boven de 
DJ’s was real-time te zien wie net binnenkwam, 
wie stond te dansen of wie een drankje bestelde. 
Daarnaast werden clipjes en foto’s geprojec-
teerd. Beide DJ’s zorgden doorlopend voor een 
levendige act die jong en oud en soms meer oud 
dan jong aan het dansen kreeg. Menigeen kreeg 
een flashback naar de dansvloer in Schraard 
waar DJ Jan Wijnia ook al draaide. De kersverse 
opa liet dit dan ook graag horen met bekende 
kreten die vroeger door Bar Frisia galmden. 
Beide heren gaven aan om volgend jaar weer 
aanwezig te zijn. Us Stek maakt zich volgend 
jaar op voor hun 10e nieuwjaarsfeest. Volgend 
jaar jubileum dus. Laat maar komen want een 
feest op nieuwjaarsnacht zorgt blijkbaar voor 
een topfeest aan de rand en rust in het centrum 
van  Makkum!

Prachtig siervuurwerk in en boven Makkum.
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Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een 
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden 
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in 
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).

Gezondheidscentrum Makkum      
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag 
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770

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

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur 
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende  
tandartsenpraktijk
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972                 

Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551 
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum                              
Fysiotherapie – Meridiaantherapie,
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds.L. Touwenlaan 13a
tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden 
budget) Informatie, advies en bemiddeling

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur, 
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening 
7 dagen per week

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Info Familieberichten Agenda
Vrijdag 6 januari:
Klaverjassen Skuzum
in Dorpshuis aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 7 januari:
Oud papier ophalen
 
Zondag 8 januari:
Zing mee in Avondrust in Restaurant om 19.30 uur
 
Dinsdag 10 januari:
Avondrust: Klaverjassen, 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
 
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Workum – Baptistengem., 9.30 uur
voorganger: Br. P van Hyum

* Muziekvereniging Hallelujah op 8 januari om 
 15.30 uur haar nieuwjaarsconcert houdt in het 
 MFC. 

* De voorverkoop bij het Pareltje is reeds van 
 start gegaan. 

* Kaarten kosten in de voorverkoop 7,50 en aan 
 de zaal 10 euro. 

* Aan het concert doen het harmonie-orkest, 
 jeugdkorps de notenkrakers en drumband en 
 lyrakorps mee. 

* Bovendien is er een gastoptreden van Wim 
 Houtsma op marimba. 

* Hallelujah heeft voor u een feestelijk concert 
 met een swingend slot in petto, dus komt allen!

Oud papier
Makkum - Zaterdag 7 januari wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de 
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier 
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten. 
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Het Bankje blijft leeg….

3 jaar na zijn vrouw Uke is overleden onze 
gewaardeerde buurman

Douwe Amels
Wij zullen hem missen. Wij wensen zijn 
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe

De bewoners van De Wize Weage

Makkum, 27 december 2011

Wurch wurden yn é libbenssee   

Douwe Amels                

Yn ‘e see fan it stjerren syket de siel de berch 
wêr alle floed ta ebbe yn inoarfloeit.

De freonskip mei Douwe en Uke hâlde wy ús 
tinzen.      

Fenny – Joop en Janke

Na een langzaam afnemende gezondheid is op 
dinsdag 27 december, toch nog onverwachts 
overleden mijn lieve broer en onze oom.

Douwe Amels
L. de Witte-Amels
en kinderen

Makkum 28 december 2011

Mevr. T van Malsen - Tuinier is verhuisd 

van: Panwerk 2 te Makkum

naar: Floridus Campuslaan 1
 8701 AK Bolsward
 afd.: Goudsbloem 19

Plaats uw 
familiebericht in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Blanke Vla, 1 literpak........1.39

Leverkaas..........per pakje 25 cent korting

Versunie Goudse Gesneden Jong Belegen Kaas, 150 gram..1.59

Everyday Jam, pot 450 gram............voor 1.29

Everyday Appelsap, literpak.......nu 1.-

Page Keukenrol, pak à 2 rol.........1.99 1.29

Tonic of Bitterlemon, literfles............1.49 99 cent

Friesche Vlag Magere Vruchtenyoughurt, literpak....nu 1.59

Aanbiedingen geldig van do. 5/1 t.e.m. wo. 11/1

Profiteer van 5 t/m 7 januari
van dit smakelijke voordeel

Maandag
Vlugklaar 5 halen / 4 betalen

Dinsdag
Verse Worst, lekkere kwaliteit, laag geprijsd

Woensdag
Als vanouds....Gehaktdag

Donderdag t/m Zaterdag
Winterkost, vers bereid, goed gevuld en ouderwets lekker.

Per persoon verpakt met worst, sucadelap, speklap.
per portie  5.25

Verenigd Links: Elkien 
komt beloftes niet na
Ondanks een ferme toezegging van Woning-corporatie 
Elkien om in Wons een aantal woningen te gaan bouwen 
zal de corporatie dit niet gaan doen. Het plaatselijke 
dorpsbelang geeft aan dat zij aan het lijntje is gehouden. 
Verenigd Links is verbaasd over de houding van 
Elkien en wil opheldering van Elkien en de gemeente 
SWF. Volgens fractievoorzitter Ad van de Kolk komt 
Elkien eerder gedane beloftes aan Dorpsbelang Wons 
niet na. Hij stelt dat Elkien op 24 februari 2011 op de 
jaarvergadering van het dorpsbelang met de uitspraak 
“Beloofd is beloofd” heeft toegezegd te starten met de 
bouw van 2 woningen in mei vorig jaar. Dat is echter 
niet gebeurd. Van de Kolk: “Het is een houding die we 
steeds meer zien gebeuren, niet alleen bij Elkien maar 
ook bij andere voorheen sociale en semipublieke 
instellingen die geprivatiseerd zijn. Ook in de zorg en 
het onderwijs zien we dit steeds meer. Er wordt veel 
beloofd om mensen rustig te houden maar vervolgens 
wordt er niets mee gedaan. Verenigd Links is dan ook 
benieuwd hoe de nieuwe gemeente SWF zal reageren 
op de klacht van het Dorpsbelang Wons. Woning-
bouwcorporaties zijn verworden van een sociale 
instelling tot veredelde makelaarskantoren die uit zijn 
op winstbejag over de ruggen van vooral huurders 
heen. Fusies en alle mooie sussende marketing daar 
omheen brengen ook niet wat er beloofd wordt maar 
zorgen over het algemeen voor een steeds abstracter 
en dus onper-soonlijker beleid van een in principe 
sociale instelling. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit 
beleid van Elkien om betaalbare huurwoningen in de 
kleinere kernen af te gaan stoten. Ook in Wons zijn dat 
er al zes. Men bevordert daardoor niet alleen krimp 
maar dwingt vooral jongere mensen om te kopen. 
Daardoor zadelt men ze op met een schuld waar velen 
hun hele leven niet meer van af komen. Daarbij 
enthousiast geholpen door een starterslening van de 
gemeente zelf.  Zoals Elkien met Wons om gaat zal 
een trend worden als deze niet in de kiem wordt 
gesmoord door de overheid. De gemeente SWF zal in 
deze dus moeten laten zien dat zij hun belofte zal 
nakomen om de mening en het advies van de dorps-
belangen in de Zuidwesthoek zwaar te laten wegen in 
besluitvorming en Elkien de duimschroeven moeten 
gaan aandraaien. Daar hebben wij vooralsnog een 
hard hoofd in. It is mei sizzen net te dwaan maar dat 
geldt blijkbaar niet voor overheid en woningbouw-
corporaties.“
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.50

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50 
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.50

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.75

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  5.25

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  11.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75

1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kipschnitzels  . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         35.00
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

NIEUWJAARSBORREL
Zaterdag 7 januari vanaf 16.00 uur
in de voetbalkantine.
Voor alle leden, vrijwilligers 
en sponsoren. Komt allen.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !

Lever uw oude gouden 
ongebruikte sieraden in voor cash!

Zilver- en Goudsmid

Go rdon
Plein 7  Makkum

telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Het Anker
Buren 15 - Makkum

voor al uw vergaderingen

tel. 231200 b.g.g. 232214

Veel belangstelling Midwintermalen                Door Sjirk Wijbenga   

Cornwerd - Bijzonder was het afgelopen donder-
dag wel op de Cornwerdermolen. De heersende 
stormachtige wind zorgde voor een avondje 
optimaal midwintermalen. Molenaar Martin de 
Jong had de deuren geopend van het 105 jaar 
oude monument dat eigendom is van Wetterskip 
Fryslân. De geschiedenis is bekend. In 1972 
veroorzaakte een zware storm ernstige schade 
aan de molen en kreeg de vijzel van de molen 
elektrische aandrijving. De molen werd niet her-
steld en raakte in verval totdat hij in 1999 werd 
gerestaureerd. Sindsdien is hij weer maalvaardig 
en regelmatig op vrijwillige basis in bedrijf.

Tachtig bezoekers trotseerden donderdagavond 
weer en wind om de molen aan het werk te zien. 
De molen stond voor deze gelegenheid in de 
schijnwerpers. “Ik lag al in bed en las de Belboei 
nog even”, vertelde een bezoekster uit Workum. 
“Toen zag ik het artikel van de molen en riep 
meteen, daar wil ik naar toe. Kleren aan en in de 
auto naar Cornwerd”. Ze genoot van het schouw-
spel tussen de grilligheden van de weerselementen 
en de grote stoere poldermolen. Het van dichtbij 

beleven van de flink draaiende en suizende 
wiekenmassa blijft een indrukwekkende ervaring. 
Tegelijkertijd in de molen verbaasden de gasten 
zich over het gedreun en gesteun van de konings-
as die door de wiekenmassa in werking wordt 
gesteld. 

“Kinst it net moaier krije”, vindt Martin de Jong, 
“De wyn is noardwest mei in krêft fan 6 en sa no 
dan 7. Dat makke it spectakulêr foar it publyk. 
Boppedat jaaie we der ek nochris bakken wetter 
trochhinne. It unike fan de mûne is de lokaasje. 
Hy stiet folslein frij yn it Fryske lânskip en de 
wyn hat hjir altiten frij spul”. Martin vertelt de 
gasten gedetailleerd over het achtkantige bouw-
werk waar hij sinds 2004 als vrijwillig molenaar 
werkzaam is. Buiten giert de wind om de oude 
molen. Binnen heerst een gezellig en knus sfeer-
tje. Op de eerste verdieping staat de glühwein en 
de chocolademelk klaar en krijgen de gasten 
oliebollen voorgeschoteld. Martin: “We hienen 
gjin ydee hoefolle minsken der komme soenen 
mar dit is boppe ferwachting. We tinke der no al 
oer om dit takomjier wer te dwaan”.

 Zondag 15 januari 
organiseert

 Volleybalvereniging Makkum 
 Het 15de familietoernooi. 

 
Opgeven kan tot 13 januari

 Inschrijfformulier via website:
 www.volleybal-makkum.nl

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 8 januari
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618
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Multifunctioneel Centrum Maggenheim

Zoekt
Vanaf maart een gemotiveerde beheerder (M/V) 
die samen met de assistent beheerders zorg draagt voor 
een optimaal beheer en exploitatie van de kantine, bar en 
overige ruimten binnen het MFC.

Wie
Wij zoeken een persoon met leidinggevende capaciteiten 
en affi niteit met de doelgroepen op het gebied van sport 
en cultuur. 

Wat
-  Je geeft leiding aan de assistent beheerders en  
 huishoudelijk medewerkers en stelt de werkroosters op. 
- Je verzorgt (mede) de planning en verhuur van de  
 ruimten binnen het MFC. 
-  Je organiseert activiteiten en evenementen in  
 samenwerking met de evenementencommissie. 
-  Je bent verantwoordelijk voor de inkoop en exploitatie 
 van de kantine, bar en overige ruimten.
-  Je bent het eerste aanspreekpunt voor gebruikers, 
 leveranciers en medewerkers. 
-  Je hebt MBO werk- en denkniveau. 
-  Je hebt technisch en zakelijk inzicht. 
-  Je hebt horeca-ervaring en bent in het bezit 
 van het certifi caat Sociale Hygiëne. 

Hoe
Stuur je brief of mail met CV vóór 18 januari 2012 naar: 
Stichting Nieuw Maggenheim 
p/a Bleekstraat 20
8754 CL  Makkum
tendamterp@ziggo.nl
www.mfcmaggenheim.nl

Kijk voor de volledige functieomschrijving 
op www.mfcmaggenheim.nl

Start theaterworkshops 
in Pingjum
Op dinsdagavond 24 januari start in Pingjum een 
theaterworkshop voor alle leeftijden o.l.v. Gerda 
Holzhaus. Gerda Holzhaus is regisseur en werkte in 
het verleden vanuit haar stichting Theamus in 
Amsterdam aan succesvolle muziektheaterproduc-
ties op locatie als Bliksemminne in het Muiderslot, 
Gedonder in Naarden op de wallen van Naarden 
Vesting en Floris V bij verschillende kastelen in 
Noord-Holland en Utrecht. Ze werkte met mensen 
als Monic Hendrickx, Mattijn Hartemink en 
Dimme Treurniet. Zij regisseerde daarnaast ver-
schillende amateurtheatergroepen in Noord-Holland, 
deed voor de film de Volharding van Kees Hin bij 
de VPRO filmredactie en produceerde samen met 
filmers en journalisten verschillende kunstprojecten 
met jongeren. Sinds een paar jaar woont en werkt 
ze in Fryslan. Sinds kort vanuit ‘de Zolder’ in 
Pingjum, waar gerepeteerd wordt, de werkplaats 
Nieuw Atlantis gestalte krijgt en waar ze nu start 
met het geven van theaterworkshops.
In de workshop Theaterscenes aan tafel lees en 
repeteer je aan losse scènes uit de wereld theater-
literatuur, alsof je door het raam even naar binnen 
gluurt. Tekst, emotie, personage zijn de drie basis-
bestanddelen waarmee gewerkt wordt. Een belang-
rijk element in haar manier van werken is de rol 
van het (werk)publiek. Je leert ook 'spelen' met het 
publiek en onderzoekt samen in scènes hoe de 
waarneming van het publiek gemanipuleerd kan 
worden. Alle spelers zijn welkom. Start dinsdag-
avond 24 januari 2012. Tijd: 19.30 uur. Kosten: € 
100,- voor 12 keer. Min. 6 deelnemers.

Daarnaast start er een theaterworkshop voor kinderen. 
o.l.v. Gerda Holzhaus Als onderwijzeres en drama-
docent heeft ze ook veel met kinderen aan theater 
gedaan. Een spannend verhaal wordt in scène gezet 
en opgevoerd voor familie en vrienden. Impro-
visatie, decor, rekwisieten, kostuums, schmink. 
Echt theater dus. Start woensdagmiddag 25 januari. 
Tijd: 13.30 uur. Leeftijd: 7 t/m 10 jaar. Kosten: € 80,- 
voor 12 keer. Minimaal 8 deelnemers.

Contact: Gerda Holzhaus: Molenlaan 32, Pingjum. 
(0517-579607) info@theamus.nl/www.theamus.nl.
Nieuw Atlantis op zolder: Werkplaats en klein theater 
in Pingjum: www.theamus.nl
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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 ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl

Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Colofon

Vrijdag 6 januari 
 
20.15 uur
Makkum MA1 - Wisky 5 MA1

20.15 uur 
Makkum MC1 - Autobedrijven v/d Heide-DBS 
MC1

20.15 uur 
Makkum DS2 - Swette Switters DS2

21.30 uur 
Makkum HS1 - Oeverzwaluwen HS1

21.30 uur 
Makkum DS3 - vc Bolsward DS4

Volleybal programma

PSV de Halsbânruters'
Arum 29 december 2011
Annette Reitsma reed hier met Carmen 2 proeven 
in de klasse L1. In beide proeven reed zij een 
winstpunt met 188 en 184 punten samen goed 
voor 2 winstpunten. Annette heeft nu haar punten 
bijelkaar om uit te mogen komen in de klasse L2.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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KOOPJE!! Z.G.A.N. Hele mooie zwart Leren 
3-zits Bank. Kostte 600 euro, nu voor 250 euro. 
Er is erg weinig op de bank gezeten en daardoor 
ziet hij er nog heel goed uit. Voor inlichtingen: 
06-36175115 of 06-46173212.
  
Sony Triniton breedbeeld ktv ,zilverkleurig 
[platte beeldbuis] 58 x 34 cm € 60,=  Tel: 
06-83262916
 
Hammond orgel incl. bijbehorende orgelbank 
Type Aurora Classic de luxe. Het unieke theater-
orgel voor in de huiskamer. Dit type heeft nog 
een echte Leslie trommel, wat de Hammond zo 
uniek maakt. De kenner heeft aan het type 
genoeg om te weten wat dit orgel in huis heeft. 
Het orgel is uiteraard spelend te zien en te horen.
(zelf spelen) Afmetingen: Breed 112 cm, diep 65 
cm en 103 cm hoog. 124 kg incl. bank prijs 175 
euro oude school hanglamp: wit glazen taps 
vormige lamp (25 cm en Ø32 cm) aan een meta-
len verstelbare buis (lengte min 110 cm) 75 euro 
een eenvoudige bordeaux rode hanglamp(metalen 
kap) 10 euro tel. 0515 579346
 

fietssleutel (Batavus) Omgeving boekhandel. 
Tel. 231546.

Makkum, Engwierderlaan, 20 december: Lapjes-
poes met veel wit. Het rood is gestreept. Kruising 
Boskat, 5 jaar oud. Roze halsband.
Makkum, De Pleatsen, 20 december: Zwarte poes 
met wat wit rond neus, witte kin, keel, bef, wit 
tussen voorpoten, witte voetjes, 15 jaar oud.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West 
Friesland, tel. 088-0064692.

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

VERMIST

VERLOREN

Zoekertje

Huishoudbeurs 
in de Rai Amsterdam

Donderdag 23 februari  2012
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 32,00 per persoon!!!

Dagtocht naar Holland Flower 
Festival 2012 in Bovenkarspel

Zondag 26 februari 2012
(inclusief vervoer, entree, 
koffie met gebak, lunch)

Voor € 49,50 per persoon!!!

Opstap mogelijk in Makkum, Bolsward, 
Workum, Koudum, Balk en Lemmer.
Minimale deelname 25 personen.

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Projektkoor voorjaar 2012

In Makkum zijn er veel mensen die graag en goed 
kunnen zingen . Misschien is dit wat voor u? Op 
25 maart en 1 april 2012 zullen er twee cantate-
diensten worden gehouden in de PKN kerk het 
Anker te Makkum. Op 25 maart de cantate 
“Op de derde dag…..” en op 1 april de cantate 
“Van kerker tot troon”. De twee cantates gaan 
over het leven van Jozef. De cantates zijn 
gecomponeerd en gearrangeerd door Anne Kalkman 

voor vierstemmig koor, solisten, orkest en orgel. 
Een cantate is een zangstuk met instrumentale 
begeleiding. Het projektkoor is oecumenisch en 
deelname is gratis. We hopen dat het weer moge-
lijk is om in onze kleine dorpsgemeenschap een 
projectkoor te starten. Het niveau van de cantates 
is op amateurniveau. De eerste repetitie is op 
zondagavond 8 januari om half acht in de bijge-
bouwen van het Anker.

eigen fotoeigen foto

Op woensdag 28 December is de oudejaars koppel-
wedstrijd georganiseerd door Hans Wisse van 
matchfishing.nl en Idzenga Hengelsport & Dieren-
speciaal. Hierbij werd op een vriendschappelijke 
manier een wedstrijd gevist, waarbij men per 
koppel moest proberen zoveel mogelijk gewicht 
aan vis te vangen. Men moet dus goed samen-
werken om te kunnen winnen. Na de verloting 
konden de 7 koppels beginnen aan een 5 uur 
durende wedstrijd die gehouden werd aan de 
Grote Zijlroede te Makkum. Er stond een stevige 
bries maar de vis was massaal aanwezig. Veelal 
waren het erg kleine vissen en met name in het 
midden van het parcours werden de dikkere vis-
sen gevangen. Gemiddeld werden er 200 vissen 
per koppel gevangen ,dus geen tijd voor een kop 
koffie of een boterham! In totaal werd er door 7 
koppels 65,5 kilo vis gevangen.

De uitslag:
1e Wisse en Nannings 15.231 kilo. Stek 3
2e Altena en Idzenga 11.628 kilo. Stek 7
3e Temme en Vijgeboom  11.396 kilo. Stek 2
4e Wielinga en Olde Olthof  7.664 kilo. Stek 6
5e Topma en Mutsaars  7.608 kilo. Stek 5
6e Ras en Zuidhoek  6.340 kilo. Stek 1
7e Bakker en Van Duinen  6.211 kilo. Stek 4

Al met al een zeer geslaagde dag. Met dank aan 
Wisse voor de sponsoring van prijs 4 tm 7. 
Idzenga Makkum stelde 2 vleesprijzen ter 
beschikking voor het koppel wat het dichtste bij 
het raden van de totale dagvangst was. Dit werd 
het beste gedaan door Klaas Bakker en Freerk 
van Duinen. 

Wij wensen iedereen een gezond en visrijk 2012!

Oudejaars vrienden Koppelwedstrijd

Prijswinnaar Puzzel 6 Sint & Kerst 
November & December Actie 2011

Julia Verwey, De Geep 12 te Makkum


