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0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1424 - 11 januari 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Aan vaarwater en rustig gelegen, grote vrijstaande 
woning met diepe tuin (Z), vrij uitzicht over landerijen, 

o.a. 4 slaapkamers, 2 badkamers, garage.
Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Wons, Terpweg 16

Zondag 8 januari                           door Doutzen Ouderkerken

het 36ste nieuwjaarsconcert van “Hallelujah”!                          
Nynke Jaarsma: ‘Hallelujah hat in swing en dat komst nergens oars tsjin’!

De vraag wie er een artikel wilde schrijven over 
het nieuwjaarsconcert van Halleluja bracht bij 
mij meteen een positieve reactie naar boven. Het 
aantal jaren dat ik in Makkum woon, ben ik nog 
nooit naar het nieuwjaarsconcert geweest. Ben een 
liefhebster van muziek en ook dit genre vind ik 
mooi. Dus reden genoeg om positief te reageren 
om dit artikel te schrijven. Een aantal muzikanten 
die spelen bij Hallelujah ken ik persoonlijk, waar-
onder de redactieleden van de Makkumer Belboei 
Sjirk Wybenga en Judith van Lavieren. ‘Zie je 
ons ook eens in een andere rol,’ was Judith haar 
opmerking. De dirigente van Halleujah, Nynke 
Jaarsma, ontmoet ik regelmatig op woensdag-
middag, wanneer zij op CBS De Ark AMV-les 
geeft aan kinderen uit Makkum en omstreken. Ik 
besluit om Nynke Jaarsma op te zoeken in Wons om 
zo wat meer over haar en Hallelujah te vernemen.

Sinds 1996 is Nynke Jaarsma dirigente van muziek-
vereniging Hallelujah. Daarvoor was zij al dirgente 
van het jeugdkorps van Hallelujah. Nynke is 
geboren in Makkum en tot haar 12de jaar opge-
groeid in Makkum, daarna is het gezin verhuisd 
naar Wommels. Dit jaar is een speciaal jaar, omdat 

Nynke 25 jaar dirigente is van het jeugdkorps. 
Op de vraag welk instrument zij zelf bespeelt zei 
ze, ‘Dêr sit in hiel ferhaal achter. Doe’t ik 5 jier 
âld wie, fûn ik de fioel it moaiste ynstrument, mar 
út it fermidden wer’t ik opgroeid bin giest net 
fioele spyljen. Ik wie as jong famke in kear by in 
konsert fan Hallelujah, doe’t Henk Dijkstra noch 
dirigint wie, doe foel my op dat de klank fan de 
hobo yn it harmony orkest it measte like op dy fan 
in fioel. De hobo wie in goed alternatyf foar my’. 
Op 12 jarige leeftijd werd Nynke zelf lid van 
Hallelulah. Op 15 jarige leeftijd werd ze tijdens het 
oefenen op haar hobo zo geraakt door de muziek, 
dat ze toen heeft besloten, hier wil ik mee verder. 
‘Ik wit sels de datum noch fan dat spesjale 
momint’, verteld ze. Nynke heeft haar opleiding 
gevolgd aan het conservatorium in Amsterdam. 
Ze heeft een aantal jaren deel uit gemaakt van 
het Noord Nederlands Orkest. Op dit moment 
geeft Nynke verder nog muziekles op de Sint 
Martinus in Makkum, de Salverdaskoalle in Wons 
en op CBS De Oerdracht in Exmorra. Ook is 
Nynke dirigente van het amusement orkest 
Andante uit Bolward en het salonorkest Sinnema 
uit Leeuwarden.                (vervolg op pagina 5)

Prijsuitreiking O.V.M.
De Ondernemersvereniging Makkum organiseert vanavond, woensdag 11 januari, een grote prijs-
uitreiking van de diverse wedstrijden en puzzels tijdens de decembermaand. U bent van harte 
welkom vanaf 19.00 uur bij gasterij Hennie fan Richt, Plein 10 te 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 Dentwork Praktijk 
Tel. 0515-541345 / Privé: 0515-543846 / 433448
- 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

Ik heb de goede strijd gestreden, 
mijn loopbaan volbracht
en het geloof behouden. 
                                       2 Tim. 4:7

Met veel verdriet, maar dankbaar voor wat hij 
voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat 
onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve 
man, mijn geweldige heit en schoonvader

Sietze Jorritsma
* 14 januari 1935  5 januari 2012 
Parrega Sneek

    
             14 november 1979

‘Een markant handelsman is niet meer.’

Bolsward: Annie Jorritsma-Vlieger

Makkum: Tineke en Jetze Genee-Jorritsma

De dienst van Woord en Gebed in de 
baptistenkerk “Het Baken” te Koudum en 
de begrafenis te Parrega hebben vandaag, 
11 januari plaatsgevonden.

Correspondentieadres: 
Lieuwkemastraat 63, 8754 BL Makkum.

In markant man ferstoarn, de heit fan us skoan-
dochter, skoansuster en tante
 

 Sietze Jorritsma
 
 Makkum: Sietze en Aukje Genee
  Huite en Audrey Genee
  Pyter en Klaske Genee
   en bern
 
Wy winskje Anneke, Tineke en Jetze in soad 
sterkte ta.

Na een langzaam afnemende gezondheid is op 
3 januari overleden onze buurman
 

Sietse Reitsma
We wensen buurvrouw Renny, kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe
        

De buren van de C. Lenigestraat
Mevr. P. Kuiper Gasch
Mevr. A. van Loon
Mevr. M. Reitsema
Dhr. N. Grasman
Fam. B. Talsma
Fam. R. de Boer
Fam. D. Bakker
Fam. A. Gros
Dhr. D Laay
Mevr. G. Freitag-Koornstra
Dhr. J. Pel
Fam. J. Horjus

Makkum, Januari 2012

Hinne en wer slingere
op de weagen 
fan hope en wanhope
fochten jo om te libjen 
oant de see jo opnaam

Rekke binne wy dat de heit fan Tineke en 
skoanheit van Jetze 

Sietse Jorritsma
ferstoan is.

Wy winskje frou Jorritsma, Tineke en Jetze yn 
soad sterke ta.

Freon fan "usstek"

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor 
alle kaarten, bloemen en andere cadeaus 
die we hebben ontvangen voor ons 
45-jarig huwelijk. 

Tom en Elly Otten

Dankbetuiging
 
Graag wil ik iedereen bedanken, die mijn 
65ste verjaardag, tot een feest hebben 
gemaakt. De bloemen, de vele kaarten 
en cadeaus. Het was geweldig.
Bedankt lieve mensen.

Jannie Haarsma

Het is bijna niet te geloven, 
maar het is echt waar. 
Op 14 januari worden 

deze twee dames 30 jaar!
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Yoghurt & Vla, 1 liter..................1.39
Versunie Jong Belegen Kaas, 500 gram.........3.98
Friesche Vlag Halvamel Koffiemelk, flesje 185 ml.....59 cent

Everyday Merk:
Sinaasappelsap, literpak.................1.19
Appelsap, literpak...........1.09
Keukenrol, pak à 4 stuks...............2.59
Toiletpapier, pak à 6 rol.........1.95
Rijstwafels, pak à 10 stuks......0.45

Gebraden Gehakt...............per pakje 25 cent korting

Gebr. de Boer, tot ziens bij Boer zoekt vrouw!

Aanbiedingen geldig van do. 12/1 t.e.m. wo. 18/1

Agenda

Wist u dat...

Vrijdag 13 januari:
Avondrust, Sjoelen 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 17 januari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

* De foto`s van het Nieuwjaarsconcert op de site
 www. Makkumerbelboei.nl staan.
 
* Aankomende zondag het familie volleybal-
 toernooi wordt gespeeld en u zich nog voor 
 13 januari kunt opgeven via de site 
 www.volleybal-makkum.nl

Kerkdiensten
Zaterdag 14 januari:
Makkum – R.K. Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastor J van der Wal
 
Zondag 15 januari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A Treuren

Profiteer van 12 t/m 14 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

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. heeft haar eerste afdelingsavond 
van dit nieuwe jaar op dinsdag 17 januari a.s. om 
19.45 uur in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. 
Op deze avond komt de heer Louwsma, jarenlang 
weerman op de vliegbasis, met zijn met zijn meteo-
presentatie “Steeds Weer”. Nieuwe leden en gasten 
zijn weer van harte welkom.
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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                  

Puzzel nr. 1, Belboei nr. 1416 
Puzzelspreuk; 
Wat de eurocrisis ook kost, 
die puzzel moet worden opgelost. 
Gewonnen door Foekje Roosjen te Makkum. 

Puzzel nr. 2, Belboei nr. 1417 
Puzzelspreuk; 
Kansborden geven duidelijk aan 
wanneer u in Makkum uw slag kunt slaan.
Gewonnen door G. Baalman-Weits, te Pingjum 

Puzzel nr. 3, Belboei nr.1418
Puzzelspreuk; 
Succes voor sint en piet 
zingt Apotheker het hoogste lied.
Gewonnen door Mw. Terpstra-Bruinsma, 
te Makkum

Puzzel nr. 4, Belboei nr.1419
Puzzelspreuk; 
Wij komen uit onze luie stoel 
en geven samen ons dorp meer smoel.
Gewonnen door Annelies Koornstra te Makkum

Puzzel nr. 5, Belboei nr. 1420 
Puzzelspreuk; 
Tweehonderd jaren tot nut geweest. 
Reden voor een bijzonder feest.
Gewonnen door J. de Vries te Makkum    

Puzzel nr. 6, Belboei nr.1421
Puzzelspreuk; 
De Kerkstraat kan, zonder vandalen, 
weer in volle luister stralen.
Gewonnen door Julia Verwey te Makkum

Puzzel nr. 7, Belboei nr.1422
Puzzelspreuk; 
O.V.M. en puzzelaars 
wensen u voorspoedig nieuwjaar.
Gewonnen door A.E. Poepjes te Makkum.

De hierboven genoemde prijswinnaars  worden 
door het Bestuur van de O.V.M. - commisje 
December Puzzel Actie, t.z.t. uitgenodigd om 
hun prijs op 11 Januari (v.a.19:00 uur) bij 
Hennie Fan Richt in ontvangst te mogen nemen. 

Krystwilledei Puzzel Rally was ook dit jaar iets 
nieuws op de Kerstmarkt, deze Puzzel Rally was 
ook een van de vele acties rond de 12e Kryst-
willedei van 17 December 2011 te Makkum. Uit 
de vele inzendingen, welke ontstond door bij elke 
kraam langs te gaan en te zoeken naar 1 of 2 letters. 
Wanneer u de juiste volgorde had gehanteerd 
ontstond de volgende zin: “’t doet onze winke-
liers goed als u in makkum uw inkopen doet”
 

De jury heeft de volgende prijswinnaars uitgeloot; 
- Gea Bakker, Botterstraat 58 te Makkum 
- Hanny Meynen, Botterstraat 54 te Makkum

De hierboven genoemde prijswinnaars  worden 
door het Bestuur van de O.V.M. - commissie 
December Puzzel Actie, t.z.t. uitgenodigd om 
hun prijs op 11 Januari (19:00 uur) bij Hennie 
Fan Richt in ontvangst te mogen nemen.

4 Januari heeft de jury bestaande uit Mevr. 
Obama (Els Lowe), Dhr. T. Piersma (Hennie de 
Vries) en Mevr. Twietstra (Greetje van der 
Weerd), zich bezig gehouden met het Jureren 
van de vele Kleurplaten, welke waren ingestuurd 
gedurende de periode, december / januari, deze 
moesten voor 4 januari 2011 zijn ingeleverd. 

Deze Kleurplaatwedstrijd was een van de vele 
acties rond de 12e Krystwilledei van 17 december 
2011 te Makkum. Uit de vele inzendingen, vari-
erend in de leeftijd categorieën van 0 tot rond de 
70 jaar, heeft de jury een indeling gemaakt in 2 
categorieën, namelijk één categorie in de leeftijd 
van 0 – 6 jaar, de tweede categorie in de leeftijd 
van 7 jaar en ouder. 

Na vele opmerkingen en het bekijken van de 
vele Krystwilledei-Kleurplaten kwam de Jury tot 
de volgende uitslag;

Categorie in de leeftijd van 0 – 6 jaar;
- 1e prijs. waardebon t.w.v. € 15,00
 Lotte Dierick, Brouwersteeg 7A, Makkum.
- 2e prijs. waardebon t.w.v. € 10,00
 Lenthe Groen, De Kamp 7, Makkum. 
- 3e prijs. waardebon t.w.v. € 5,00
 Tim Hoekstra, Weersterweg 5, Wons. 

Categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder;
- 1e prijs. waardebon t.w.v. € 15,00
 Frits Dierick, Brouwersteeg 7a, Makkum. 
- 2e prijs. waardebon t.w.v. € 10,00
 Quincy Bierstedt, It Hof 1, Makkum.
- 3e prijs. waardebon t.w.v. € 5,00
 Diana de Vries, It Ferset 22, Makkum.

De hierboven genoemde prijswinnaars worden 
door het Bestuur van de O.V.M. - commissie 
Krystwilledei, t.z.t. uitgenodigd om hun prijs op 
11 Januari (19:00 uur) bij Hennie Fan Richt in 
ontvangst te mogen nemen.

Uitslagen Sint & Kerst - November-December PuzzelActie's 2011

Uitslag Krystwilledei Puzzel Rally

Uitslag 12e KrystwilledeiKleurplaatWedstrijd

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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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

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

‘Wat noch moai om te fertellen is, dat ik it reit 
sels meitsje. Foar myn eigen hobo, mar ek dy 
foar myn learlingen. It is in spesjaal ambacht dat 
reit meitsjen en dat ambacht mei net ferlern 
gean. Ik wol dit graach oerdrage oan oaren’. 
Nynke heeft voor haar instrument ook een blazer-
methode ontwikkeld. Deze methode wordt 
wereldwijd nog gebruikt. Op de vraag of ze ook 
een missie heeft antwoordt Nynke:’ Ik bin hjir om 
myn muzyk te evangelisearjen, te ferkûndigjen 
en te dielen. Mooie woorden van een vrouw met 
zoveel passie voor muziek en haar vak!

Zondag 8 januari de dag van het Nieuwjaars-
concert. Het MFC Maggenheim was goed gevuld 
en dat is voor een concert altijd mooi meegeno-
men. Het was een optreden van harmonie orkest 
‘Hallelujah’, drumband ‘Hallelujah’ en jeugd-
korps ‘De Notenkrakers’. Een gevarieerd pro-
gramma dus met een gastoptreden van Wim 
Houtsma. In het stuk Csardas van Monti was het 

optimaal genieten van het samenspel tussen 
Wim Houtsma op de xylofoon en harmonie orkest 
‘Hallelujah’. Frank Gietema op de trompet zette 
een prima solo optreden neer met het nummer 
Augusto Alves van Nuno Osorio. Dit geldt ook 
voor Mirjam Katsburg op de dwarsfluit met het 
Andante in C Majeur van Wolfang Amadeus 
Mozart. Voor de pauze gaf de drumband, onder-
leiding van Fokko Dam, een ritmisch optreden. 
Knap, tegelijkertijd muziek maken en lopen op 
de maat.

Na de pauze was de beurt aan het jeugdkorps 
‘De Notenkrakers’ Ze maakten er een echte show 
van met solozang van Sasker en Gerbrich. Harmonie 
orkest ‘Hallelujah’ nam daarna het stokje weer 
over met het vertolken van een Beatles medley. 
Het concert werd gezamenlijk afgesloten met het 
swingende nummer ‘Samba de Janeiro’! We 
kunnen terugzien op een fijne muzikale middag 
met een enthousiast publiek. Missie geslaagd!!

36ste nieuwjaarsconcert van “Hallelujah”! (vervolg pagina 1)                 

Kûbaard - Ongeveer twee jaar geleden, in de 
donkere dagen voor de Kerst, werd Mariëlle 
Edes uit Mantgum het slachtoffer van een zwaar 
auto-ongeval, waarbij ze 21 botbreuken opliep 
en een ernstige hersenkneuzing. Sytse van der 
Werf uit Kûbaard kreeg ongeveer tegelijkertijd 
een herseninfarct. Na een eerste ziekenhuisop-
name kwamen ze beide bij de revalidatie terecht. 
Met veel geduld en aandacht zijn ze daar opge-
vangen en heeft men hen geleerd om weer op 
eigen benen te staan. Natuurlijk hebben ze het zelf 
moeten doen, maar zonder de zorg en toewijding 
van de mensen die werkzaam zijn in de revalidatie, 
was dat niet gelukt. Dit geldt, volgens hen, voor 
heel veel mensen in een vergelijkbare situatie.

Edes en v.d. Werf willen hun dankbaarheid voor 
alles wat de revalidatie voor hen heeft betekend 
concreet tot uitdrukking brengen. Zij hebben, 
samen met de bekende beeldend kunstenaar 
Hendrik Beekman, het plan opgevat om het 
beeld ‘Leren Lopen’ te schenken aan de revali-

datie. Hendrik Beekman is zelf getroffen door 
een ernstig ongeval en lange tijd opgenomen 
geweest in het revalidatiecentrum om  opnieuw 
te leren lopen. Gedurende deze opname heeft hij 
het beeld ontworpen dat dit proces symboliseert.

Om het plan hard te maken hebben Edes en v.d. 
Werf de Stichting ‘Ode aan de Revalidatie’ 
opgericht, welke tot doel heeft dit beeld te reali-
seren in de tuin van Revalidatie Friesland in 
Beetsterzwaag. De kosten daarvoor bedragen 
ongeveer 15.000 euro. Zij voeren nu actie om dat 
geldbedrag bij elkaar te krijgen. Daarvoor doen 
ze een beroep op alle (ex) patiënten, familie, 
vrienden en allen die de revalidatie een warm 
hart toedragen, om een bijdrage te storten op 
bankrekening 294857540 t.n.v. Stichting Ode 
aan de Revalidatie te Kûbaard. Zij hopen dat het 
door deze actie mogelijk wordt om  het beeld 
‘leren lopen’ in juni 2012 te plaatsen. Meer 
informatie is te vinden op de web-side: www.
odeaanderevalidatie.nl.

Beeld voor de Revalidatie
actie van (ex) revalidanten
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25 jaar Zwaan

Hartelijk dank aan iedereen die 
geholpen heeft om van het feest 
een onvergetelijke dag te maken

Rick

Sportief 2012 bij 
Beach Resort Lifestyle
Het nieuwe jaar is weer begonnen en veel mensen 
zitten vol goede voornemens, ook wij bij Beach 
Resort Lifestyle. In 2012 zullen we weer ons 
uiterste best doen om de mensen fitter en gezonder 
te krijgen en te helpen met het behalen van zijn 
of haar doelstelling(en). Steeds meer mensen 
worden nieuwsgierig en willen een kijkje komen 
nemen in ons fitnesscentrum. Bijvoorbeeld om 
te ervaren hoe het voelt om met een persoonlijk 
programma aan de slag te gaan. Of uw doelstel-
ling nu is om fitter te worden, of om af te vallen, 
iedereen krijgt een op maat gemaakt programma.

Spinning blijft een populair programma. 50 minuten 
lang op een spinningfiets jezelf in het zweet 
werken op het ritme van opzwepende muziek. 
Deze lessen worden meerdere malen per week op 
verschillende tijdstippen aangeboden. Komt u ook 
een keertje meefietsen? Ook de Fysio pilates 
lessen zullen vanaf 17 januari weer van start gaan. 
Hier kan u zich vanaf heden voor aanmelden. 
Deze lessen zullen verzorgd worden door onze 
fysiotherapeute Annette Meina. Afvallen blijft voor 
veel mensen de reden om te starten met sporten. 
De meeste mensen komen er echter na een tijdje 
achter dat alleen sporten vaak niet de oplossing 
is om af te vallen. Beach Resort Lifestyle heeft 
een uniek concept waarbij voeding en training in 
de juiste verhouding en op het juiste niveau aan-
geboden wordt. In 12 weken zult u kilo’s en 
centimeters verliezen, meer energie hebben en 
over een beter uithoudingsvermogen beschikken. 
Voor meer informatie over dit programma kunt u 
vrijblijvend een afspraak maken.

Verder zullen we leuke activiteiten blijven aan-
bieden onder het motto just4Fun, eenmalige sport-
activiteiten voor jong en oud zoals: dansen, zumba, 
yoga, pilates, combat etc. Deze lessen zullen 
verzorgd worden door ervaren gastinstructeurs. 
Beach Resort Lifestyle biedt deze maand ieder-
een de mogelijkheid om een aantal keer een 
proeftraining te volgen. Tijdens deze volledig 
begeleide trainingen willen we u laten ervaren 
wat de werkwijze en manier van trainen is bij 
Beach Resort Lifestyle. U kunt hiervoor telefo-
nisch een afspraak maken. Wij bieden per persoon 
twee gratis proeftrainingen aan.

Wilt u meer informatie over een van de boven-
genoemde activiteiten? Neem gerust contact met 
ons op of kom een keertje langs. Wij staan u 
graag te woord!

Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c Makkum
0515-231551

Gevraagd
Tuinhulp (betaald) 

voor onderhoud van onze tuin. 
Wieden, maaien,etc. 

bel 06-51523485
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Maak nu je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Nu op woensdagmiddag

Kinderknippen 

t/m 12 jaar  10,-

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

Us Stek bedankt inzet Nieuwjaarsfeest

Wij kijken terug op een zeer geslaagd nieuw-
jaarsfeest. De locatie, de sfeer en de muziek 
vielen erg in de smaak. Na het opruimen en het 
napraten blijkt dat jong én oud een erg leuke 
avond gehad heeft. In de aanloop naar het feest 
hebben diverse partijen ons hierbij geholpen op 
allerlei manieren. Om ook volgend jaar uit te 
kunnen pakken tijdens het 10-jarig jubileum 
willen wij hen via deze weg bedanken.

Inprotech Procestechniek, Timmerfabriek de 
Houtmolen, de buurtbewoners, alle aanwezigen, 

gebroeder Miedema, Printwurk-Iris, gemeente 
Súdwest-Fryslân, J. Kelderhuis, DJ Jan Wynia 
en DJ Cees. 

Namens Caravan Us Stek hartelijk dank voor de 
hulp, de sponsoring, de inzet, de aanwezigheid of 
de uitleen. Heel graag heten wij jullie allemaal 
weer welkom op oudejaarsdag 2012. De eerste 
plannen zijn al gesmeed om de 10e viering door 
Us Stek een extra feestelijke tint te geven. 

Caravan Us Stek Makkum

Ludiek met een bijsmaak

Toen wij in de oudejaarsnacht de eerste rotonde 
voor Makkum bij het voetbalveld langs reden, 
zagen wij een groot  driehoekig  verkeer gevaar-
bord met daarop de tekst "Pas op MOTOR-
AGENT". Hé was onze eerste gedachte; Dit is 
een ludiek bord, dat enkele honderden Makkumers 
niet onbekend voor komt. Hier staat met mooi 
weer een MOTORMUIS alle verkeersdeelnemers 
gade te slaan, om als t even kan ook flink toe te 
slaan. Autogordel, verkeerde lichten, mobieltje 
aan t oor, geen richting aan geven, kortom de 
kleine  overtredingen worden door deze stiekem 
in het hoekje verscholen MUIS snel verzilverd. 

Hij doet het vaak niet voor onder de € 100,-. 
Leuk zo n bord, echter de volgende dag reden we 
weer langs en zagen 2 afgebroken poten. Wie 
zou dat gedaan hebben en wie heeft t bord mee 
genomen? Misschien blijft dit een vraagteken of 
kan de vernieler het bord nog ongeschonden 
terugplaatsen!!
Wij waren in de gelegenheid een foto te nemen 
en hebben van de 2 stompjes er ook maar een 
gemaakt. Let wel Makkumers … PAS OP BIJ 
DE ROTONDE.. het is niet onze dorpsagent… 
maar een aparte winter en zomer muis, in wit 
pak, helm op en van een grote motor voorzien!!!  

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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NIEUW!
Maak kennis met het make-up merk 

John van G
De gehele maand Januari 
20% introductiekorting 
bij Kapsalon Up to Date!!!

Tevens 20% korting 
op shampoo en conditioner.

Voor acties en meer informatie 
neem ook eens een kijkje op 
www.kapsalonuptodate.nl

Kapsalon Up to Date  
tel;0517-531390
Arumerweg 16
8748 AD Witmarsum

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.

Chantal Passcalle van Dijk uit Arum drievoudig 
Wereldkampioen en Megastar

Chantal van Dijk (23) uit Arum is na Nederlands 
en Belgische kampioen nu ook 3 maal wereld-
kampioen line dance geworden in Kalkar Duits-
land. 1x Voor showcase (dit zijn 6 choreografieën 
maken op voorgeschreven muziek). 1x Voor classic 
(dit zijn de gewone voorgeschreven 6 dansen). 

1x Voor choreografie dit is een dans door jezelf 
gemaakt moet worden op eigen gekozen muziek.
Het was voor Chantal extra spannend omdat zij 
haar megastar status kon bereiken. Die bereik je 
door 3x classic te winnen en 3x showcase te 
winnen. Chantal had die misschien vorig jaar al 
kunnen bereiken omdat zij toen haar classic 
punten al voor elkaar had, maar een zeer zware 
blessure gooide roet in het eten. Na een operatie 
en negen maanden revalidatie mocht ze dan ein-
delijk in juli 2011 weer dansen, en moet je zien 
terug te komen op het niveau, nou dat is gelukt.

Na een zeer spannende finale en 2 dagen wachten 
kregen we dan eindelijk de awards en ja hoor ze 
won en werd daarbij niet alleen wereldkampioen 
maar ook MEGASTAR . (dit is het hoogste wat 
je kunt bereiken in de line dance). Ze won zelfs 
met al de 6 dansen. Ze had gehoopt haar mega-
star te halen maar nooit verwacht dat ze met alle 
drie de categorieën wereldkampioen zou worden. 
Nu mag ze starten in de allerhoogste division de 
Megastar division. Ook is Chantal in augustus 
van 2011 haar eigen dansschool begonnen de 
Chantal Pascalle’s Passion dancers en hiervan 
waren ook leerlingen mee naar de WK en ook zij 
hebben prijzen gewonnen. Dus al met al een zeer 
geslaagde WK.

eigen fotoeigen foto

Thuiszorg Zuidwest Friesland van de Antonius 
Zorggroep scoort 'boven gemiddeld' in het jaar-
lijkse onderzoek van het opinieweekblad Elsevier 
naar verpleeg- en verzorgingshuizen en thuis-
zorgorganisaties en is daarmee de beste van de 
onderzochte thuiszorgorganisaties van Zuidwest-
Friesland. De uitkomsten van dit landelijke 
onderzoek zijn onlangs gepresenteerd.
In het Elsevieronderzoek zijn alle 2440 thuiszorg-
organisaties en verpleeg- en verzorgingshuizen 
in Nederland beoordeeld. Zowel op de kwaliteit 
van de zorgorganisatie als op die van de zorg-
verleners en in de totaalscore scoort Thuiszorg 
Zuidwest Friesland 'boven gemiddeld'. 

Elli van Eijk, directeur van Thuiszorg Zuidwest 
Friesland is blij met deze score. “In enquêtes en 
kwaliteitsmetingen vragen we cliënten hoe ze de 
zorg echt ervaren. Ze geven aan dat ze het erg 
prettig vinden dat onze medewerkers samen met 
hen bepalen welke zorg het best bij hem of haar 
past. Ook de professionaliteit van de zorg en de 
samenwerking in ketens tussen de thuiszorg en 
andere zorgverleners wordt gewaardeerd. Daarbij 
kun je bijvoorbeeld denken aan de samenwerking 
met het ziekenhuis en met huisartsen.”

Van Eijk ervaart de hoge waardering als stimu-
lerend. “Wij werken in het zuidwesten van 
Friesland met 25 zorgteams. Daardoor is er altijd 
een team actief in de directe omgeving van onze 
cliënten. Elk team kan elke vorm van thuiszorg 
leveren, of het nu gaat om verzorging, verpleging, 
thuisbegeleiding of hulp in de huishouding. 

Samen met ziekenhuizen geven we ook technisch 
moeilijkere zorg, zoals een infuus of sonde-
voeding kan gewoon thuis, mede door moderne 
technologieën.”

De onderwerpen die de telling van de kwaliteit 
van de zorgorganisatie bepaalden waren onder 
meer het zorgleefplan, inspraak en overleg, tele-
fonische bereikbaarheid en samenwerking met 
andere hulpverleners (ketenzorg). Bij kwaliteit 
van de zorgverleners werd naar ervaringen 
gevraagd over professionaliteit, veiligheid, beje-
gening en betrouwbaarheid. Thema's bij de 
rubriek kwaliteit van leven waren onder meer 
lichamelijke verzorging, schoonmaak en zelf-
standigheid. 
  
Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van twee 
openbare bronnen. De Consumer Quality Index 
benaderde cliënten en hun naasten met enquêtes 
waarin gevraagd wordt naar hun ervaringen met 
de zorg. Deze uitslagen werden gecombineerd 
met de gegevens uit het –door het ministerie van 
VWS ontwikkelde– programma Zichtbare Zorg. 
Dit programma verlangt sinds 2007 van alle 
zorginstellingen jaarlijks informatie over de 
zorgkwaliteit.

De afgelopen tien jaar daalde het aantal bewoners 
van zorgcentra. Ouderen wonen langer zelfstan-
dig. Op dit moment doen ruim 630.000 ouderen 
een beroep op de thuiszorg. De verwachting is 
dat tot het jaar 2030 de vraag naar thuiszorg met 
32% zal toenemen.

Thuiszorg Zuidwest Friesland levert bovengemiddelde zorg
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OPRUIMING bij Speelsgoed
 

o.a. diverse puzzels 1000 st. vanaf  3,99
 

en nog veel meer!!!

Markt 12
8754 ES Makkum
Tel:  0515-232787

Ten Cate & Sloggi
voor dames en heren

4 halen 3 betalen

World Servants Makkum duiken in het diepe

World Servants Makkum is dit jaar vier vrouw 
sterk en zijn op weg om de wereld een klein beetje 
beter te maken. Zomer 2012 vertrekken zij naar 
Ghana en Ecuador om daar te helpen aan de bouw 
van klaslokalen. Men zegt wel eens: “De jeugd 
heeft de toekomst”. Dat geld ook voor de Ghanese 
en Ecuadoriaanse jeugd. Door het onderwijs te 
verbeteren zal de jeugd daar een betere toekomst 
kunnen krijgen en daarmee indirect de toekomst 
van hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. Deze 
nieuwjaarsduik werd mede mogelijk gemaakt door:
Autogarage Horjus 
Manege boeyenkamp
Timmerbedrijf F. Gietema
Funsport Makkum

Nijboer financiële diensten
Bouw –en Timmerbedrijf Th. Pijpker
Drukkerij Prinwurk-Iris
Deka bouwservice
Detmar & troost, notariskantoor
Burghgraef de Jong Schilstra, acc. & belastingadv.
Rietdekkersbedrijf en riethandel Gebr. Roosma
 
Wij willen de sponsors hierbij hartelijk bedanken 
voor het ondersteunen van ons doel.

World Servants groep Makkum,
Tel.: 0515-232365, 
Rek.nr. : 303564466 
o.v.v. World Servants groep Makkum

v.l.n.r.: Femke Dijkstra, Elske Wicherink, Wietske Sietzema, Ymkje Dijkstra en Anke Kleiterp
eigen fotoeigen foto

Het aantal leden van It Fryske Gea, de provinciale 
vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, is 
in 2011 explosief gestegen. Het aantal leden is het 
afgelopen jaar met meer dan 6.500 gestegen tot 
28.550 eind november. In absolute cijfers is It Fryske 
Gea landelijk gezien als onderdeel van de 12 
Landschappen zelfs de grootste stijger. Deze grote 
stijging is onder andere veroorzaakt door de diverse 
acties dit jaar en de succesvolle samenwerking van 
de natuurbeschermingsvereniging met De Friesland 
Zorgverzekeraar in het Natuurcollectief.

Sinds 2009 kent It Fryske Gea een samenwerking 
met De Friesland Zorgverzekeraar in de vorm van 
het Natuurcollectief. Het gezamenlijke doel is ervoor 
zorgen dat mensen actief en dichtbij huis van de 
natuur kunnen genieten. De Friesland Zorg-
verzekeraar biedt deelnemers aan het Natuur-
collectief bovendien korting op diverse verzekeringen. 
Ook doet zij namens de deelnemers een donatie aan 
It Fryske Gea. Een welkome bijdrage om de natuur 
ook voor toekomstige generaties te behouden.

Natuur en gezondheid
Omdat actief bewegen in de vrije natuur gezond is, 
hebben It Fryske Gea en De Friesland samen het 
Natuurcollectief opgezet. De gedachte was dat ver-
zekerden hierdoor konden genieten van een voor-
delige premie, én bovendien van de natuur in hun 

omgeving. En dat werkt. Al snel werd duidelijk dat 
mensen natuur net als gezondheid erg belangrijk 
vinden. Door deze twee te combineren in het Natuur-
collectief kon aan beide behoeften gehoor worden 
gegeven. Het resultaat is voordeel voor de verzekerde 
en de natuur! En door het lidmaatschap van de 
natuurbeschermingsorganisatie genieten de deel-
nemers ook volop van de natuur. De activiteiten en de 
voordelen van het lidmaatschap van It Fryske Gea 
genieten een grote belangstelling. Daarom hebben 
veel mensen dit jaar het besluit genomen om zich te 
verzekeren via het Natuurcollectief wat voor It Fryske 
Gea in 2011 een grote groei in ledental betekende 
tot het huidige recordaantal van 28.550 leden!

Provinciale Landschappen de grootste stijger
It Fryske Gea is één van de twaalf provinciale 
Landschappen in Nederland. Gezamenlijk hebben 
ze op dit moment een achterban van ruim 308.614 
donateurs. In absolute cijfers zijn de 12 Landschappen 
de grootste stijger met 8.151 donateurs erbij. 
Landelijk staan de Provinciale Landschappen wat 
betreft hun ledental nu op de vierde plaats. Dat is in 
het radioprogramma Vara’s Vroege Vogels op zondag-
ochtend 18 december bekendgemaakt. Provinciale 
Landschappen, regionaal gewortelde organisaties die 
staan voor natuur, landschap en erfgoed, hechten 
veel waarde aan een grote betrokkenheid vanuit de 
lokale bevolking.

Grote stijging aantal leden It Fryske Gea in 2011
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Vanaf 1 januari geven wij de volgende korting op de landelijke adviesprijs.
5 cent korting op benzine
5 cent korting op diesel
10 cent korting op lpg

Natuurlijk nog steeds met de vertrouwde service die u van ons gewend bent.
En uiteraard kunt u nog steeds sparen voor mooie cadeau’s.
Tot ziens bij Avia station Horjus.

uniGar Horjus

Garage Horjus
Suderseewei 7, 8754 GK Makkum
0515-231318
www.garagehorjus.nl 

Avia station Horjus 
begint het nieuwe jaar goed

Kazemattenmuseum blij met informatie over “Meidagen 1940”

Bij het Kazemattenmuseum Kornwerderzand 
komt regelmatig informatie binnen omtrent 
gebeurtenissen en personen die een rol hebben 
gespeeld in de 2e Wereldoorlog in Friesland en 
dan met name gedurende de meidagen van 1940. 
Zo is men er vrijwel geheel in geslaagd, om de 
lijsten te completeren van toenmalige militairen 
die dienst deden in de Wonsstelling en in de 
kazematten van de Vesting Kornwerderzand. 
Met enige regelmaat melden zich echter ook 
mensen bij het museum met het verzoek, of er 
over een bepaald familielid gegevens bekend 
zijn bij het museum. 

Enige jaren geleden gaf het museum het boek 
“Blitzkrieg! Halte Kornwerderzand” uit. Voor de 
inhoud van dit boek was uitvoerig research ver-
richt in de provincie Friesland en met name in de 
buurt van Kornwerderzand, Makkum en wijde 
omgeving. Zo werd het museum door oplettende 
inwoners van Makkum geattendeerd op een 
naamsverwisseling in het boek “Blitzkrieg”. 
Tijdens de bekende, dramatische gebeurtenissen 

waarbij de sergeant-majoor Bauke de Jong 
omkwam, werd op 10 mei 1940, op de boerderij 
van Foppe de Boer in Makkum, niet zoals ver-
meld, zijn broer Alex, maar Foppe zelf, door een 
kogel in zijn achterwerk geraakt. Deze kogel 
kon moeilijk worden verwijderd en bleef achter 
in zijn lichaam tot aan zijn dood. Foppe de Boer 
overleed op 21 januari 1978 in Makkum, op 
93-jarige leeftijd. Wellicht kan bij een herdruk 
van het boek deze onvolkomenheid worden 
gecorrigeerd. Het museum stelt deze kritische 
belangstelling zeer op prijs, informatie over dit 
soort onderwerpen is dan ook altijd van harte 
welkom.

Het Kazemattenmuseum kan inmiddels terugzien 
op een uitstekend museumseizoen 2011, er werd 
in april een nieuwe filmzaal geopend en het 
bezoekerscentrum werd ingrijpend uitgebreid. 
Het bezoekersaantal kon dat van het topjaar 2010, 
met ruim 14.000 bezoekers, niet overtreffen, 
doch met 13.600 bezoekers kan het seizoen 2011 
met tevredenheid worden afgesloten.

Vlak voor de Duitse inval op 10 mei 1940, inspecteert Generaal Winkelman zijn troepen aan de 
Friese IJsselmeerkust.

eigen fotoeigen foto

Inschrijving Techniek 
Toernooi Noord-Nederland 
Groningen - Alle basisscholen in Groningen, 
Friesland en Drenthe kunnen zich vanaf nu aanmelden 
voor het Techniek Toernooi Regio Noord 2012. Wie 
er snel bij is, kan op donderdag 29 maart meedoen 
aan de regionale finale voor Noord-Nederland bij 
Atrium Hanzehogeschool Zernikecomplex in de stad 
Groningen. Meedoen aan het Techniek Toernooi 
kost niets. De organisatie draagt bovendien in de 
meeste gevallen bij in de reiskosten naar Groningen. 
Inschrijven kan op de website Regio Noord van 
www.techniektoernooi.nl. Het Techniek Toernooi 
is de grootste techniekwedstrijd voor het basisonder-
wijs van Nederland. In diverse provincies worden 
regionale voorrondes gehouden voor de landelijke 
finale in Arnhem. De regionale wedstrijd in het 
noorden van Nederland is zo’n voorronde. Door deel-
name ontdekken leerlingen op jonge leeftijd hoe leuk 
en uitdagend wetenschap en techniek is. Misschien 
vinden ze het zo leuk dat ze er later in willen door-
leren. Er is grote behoefte aan meer jongeren die kiezen 
voor een loopbaan in de wetenschap en techniek. 

Techniekuitdagingen voor alle leeftijden
Tijdens het Techniek Toernooi Regio Noord draait 
alles om vier spannende techniekuitdagingen. Het 
thema voor 2012 is ‘water’. Alle basisscholieren 
kunnen meedoen, ook de allerjongsten; iedere groep 
op het eigen niveau. Voor leerkrachten en techniek-
coördinatoren staan er lesbrieven op de website. 

Prijzen en jurering
Er zijn eerste, tweede en derde prijzen voor objectief 
meetbare prestaties. Daarnaast is er bij elke uitdaging 
een creativiteitsprijs. Alle winnaars kunnen boven-
dien gegarandeerd meedoen aan de landelijke finale 
van het Techniek Toernooi op donderdag 7 juni 
2012 in Arnhem. Om het op te nemen tegen teams 
van scholen uit heel Nederland. De jury in Noord 
bestaat uit hoogleraren van de Rijksuniversiteit 
Groningen, die speciaal voor deze gelegenheid met 
toga en baret het wedstrijdterrein betreden.

Organisatie
Het Techniek Toernooi is één van de landelijke onder-
zoek- en ontwerpwedstrijden van Stichting Techniek 
Promotie. De competitie wordt gehouden op initiatief 
van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging. De 
organisatie van het Techniek Toernooi Regio Noord 
is in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, in 
nauwe samenwerking met Hanzehogeschool, Cedin 
en Stenden Hogeschool. Daarnaast kan het noordelijke 
Techniek Toernooi rekenen op steun vanuit het 
bedrijfsleven en de overheid.  

Over Stichting Techniekpromotie
Kinderen komen in aanraking met allerlei stimuli 
die hun gedrag en denkwijze beïnvloeden. Stichting 
Techniekpromotie maakt zich sterk om in de belevings-
wereld van alle kinderen op elk niveau van 4 t/m 15 
jaar voldoende kwalitatieve aandacht te creëren voor 
techniek en wetenschap. Via haar uitvoeringsorganen 
biedt Stichting Techniekpromotie educatieve activi-
teiten aan die kinderen helpen een positieve attitude, 
kennis en kunde ten aanzien van techniek en weten-
schap te ontwikkelen. Om de kwaliteit van deze 
activiteiten te waarborgen bouwt de stichting aan 
een community of practice waarin onderwijsinstel-
lingen samen met overheden, bedrijven en partner-
organisaties zijn vertegenwoordigd. In het platform 
zijn kennis, expertise en creativiteit geclus-terd en 
worden budgetten en onderzoeksresultaten gedeeld. 
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

Menziesingel 7, MAKKUM

Royale gezinswoning in kindvriendelijke 
woonwijk. Uitstekend geïsoleerd. 
Deze woning is tevens te huur

Vraagprijs € 192.500,- k.k.

TE KOOP

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

Volleybalprogramma
Vrijdag 13 januari
- 20.15 uur
 Makkum MA1 - Staveren MA1
- 20.15 uur 
 Makkum DS2 - Autobedr. v/d Heide-DBS DS3
- 20.15 uur 
 Makkum MC1 - Autobedr. v/d Heide-DBS MC1
- 20.30 uur 
 Reva DS1 - Makkum DS1
- 21.30 uur 
 Makkum DS3 - A.N.O. DS2
- 21.30 uur 
 Autobedr. v/d Heide DBS DS5 - Makkum DS4
- 21.30 uur 
 Makkum HS1 - NOK/BEO HS1

Manicure, handmassage, 
acrylnagels bij Nagelsalon 
BelleUnghia in Arum
Onlangs heb ik mijn opleiding tot nagelstyliste 
afgerond en ben hier nu met name in de avond-
uren, naast mijn baan, mee bezig. Aan huis heb 
ik een kleine maar gezellige nagelsalon. Naast 
een gewone manicure bied ik ook spamanicure-
behandelingen aan, met handmassage. Eventueel 
uit te breiden met een paraffinebad (heel goed 
voor winter – en reumatische handen). En u bent 
aan het goede adres voor het plaatsen van acryl-
nagels. Daarnaast verzorg ik op verzoek ook 
kinderfeestjes voor meiden vanaf 6 jaar. Zoekt u 
nog een leuk cadeau? Denk dan eens aan een 
cadeaubon, daarvoor kunt u ook bij mij terecht.                                  
Wie weet mag ik u verwelkomen in mijn salon! 
Indien u meer informatie wilt, bijvoorbeeld over de 
kinderfeestjes, neemt u gerust contact met mij op.

Nagelsalon BelleUnghia                                                                                                        
Afke Hilhorst, 06 - 12435181
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Nog een goed werkende playstation 2 incl. 2 
memory cards, 2 controllers en een kleine televisie. 
Met de volgende 16 spellen erbij: black, driv3r, 
call of duty finest hour, socom u.s. navy seals, 
rainbow six 3, prince of persia the sands of time, 
pirates of the caribbean at world's end, god of 
war, need for speed undercover, need for speed 
carbon, need for speed most wanted, uefa euro 
2008, athens 2004, pro evolution soccer 2011, 
rollercoaster world en sims 2. Alles in één koop 
€ 50,- telef. 0517-531288

Mooie salontafel(ovaal), massief eiken 140x90x48. 
€ 100.- Tel. 0515-231903

Rotan stoel € 15, Tafeltennistafel met toebehoren 
€ 40 Hawk fietsendrager € 40 Imperiaal ,incl. 
skidrager(voor auto zonder daklijst, past o.a. op 
Subaru Legacy) € 20 Metalen PC tafel € 10 
Buikspiertrainer € 10 Koelbox € 5 Kinder bureau 
€ 5 Mooie oude piano, Steinberg prijs notk 
Tel 0515 231035 na 18 uur

Goed huis gezocht voor een mooie grijs, met 
witte hals en voetjes, poes van 8 maanden. ze 
kan niet opschieten met haar moeder en reageert 
slecht op verkeer. Ze is zindelijk, lief, en is wel 
buiten en kleine kinderen gewent. tel. 06-10878134

Wie heeft afgelopen donderdag 5 januari op de 
Voorstraat tegenover de drukkerij, de buiten-
spiegel van mijn Saab afgereden en is daarna op 
laffe wijze door gereden? Het is gebeurd tussen 
12.00 en 13.00 uur. Het heeft mij meer dan € 500,- 
gekost. U bent hier zeer waarschijnlijk voor ver-
zekerd dus graag even contact om dit samen op 
een normale manier op te lossen. Dit is wel zo 
beleefd en kost u niets! Tel. 06-54744057 of 232551

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

MELDEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Het wervelende water, in de haven, wat 80 cm hoger stond dan normaal.

Prijswinnaar Puzzel 6 Sint & Kerst 
November & December Actie 2011

Arend E. Poepjes, Slotmakersstraat 32 Makkum

de Waardruiters te Makkum

PSV de Halsbânruters

Emmen 28-12 Dressuur Paarden:
Helemaal in Emmen startte Teus Breevaart met 
Wynona in de klasse M2 dressuur, met een mooie 
score van 188 kon deze combinatie er weer een 
winstpunt bijtellen.
 
Arum 29 en 30-12 Dressuur Paarden:
Op donderdag kwam Ellen Reekers kwam met 
Varna voor het eerst uit in de L1 en kon met resp. 
182 en 181 direct 2 winstpunten bijschrijven. 
Ook in de klasse L1 kwam Pauline Wielsma met 
Ytzen P aan de start, de eerste proef 188 punten 
en de tweede proef 190 en de 2e prijs. 
Hielke Gorter met Max aan de start in de klasse 
L2, de eerste proef 188 punten en de tweede 
proef 187 punten. 
Op vrijdag startte Klaas Gorter met Max in de 
klasse M1, 183 punten in de eerste proef en 180 
punten in de tweede proef. 
In dezelfde klasse startten ook Marjan Bouma en 
Joyce Algra met Leo, 183 punten voor Marjan 
en Leo en 2 winstpunten voor Joyce en Leo met 
181 en 182 punten.
 

Joure 07-01 Dressuur Selectie Pony's:
In Joure werd de tweede selectie voor de klasse 
M dressuur voor pony's verreden, hierbij startte 
Yara de Vries met Speedy in de klasse M1 A/B-
pony's, met een score van 180 punten konden ze 
weer een winstpunt bijtellen èn een plaats voor 
de Friese Kampioenschappen die 4 februari in 
Sneek verreden zullen worden.
 
Sneek 07-01 Springen Pony's:
In Sneek startte Gerbrig Bosma het eerste parcours 
in de klasse B, met 4 strafpunten toch nog 1 winst-
punt, in de klasse L kwamen ze samen tot hinder-
nis 6 en toen liet Sky Dancer Gerbrig verder lopen.
 
Koudum 08-01 Dressuur Pony's:
In Koudum werd een dressuurwedstrijd voor 
pony's verreden, in de klasse B - D/E pony's 
kwam Simone Dijkstra met Lizzy aan de start en 
gingen met maar liefst 4 winstpunten èn twee 1e 
prijzen naar huis door een score van maar liefst 
196 en 195 punten te rijden. In de klasse M1 D/E 
pony's 2 maal een 2e prijs voor Gebrig Bosma 
met Sky Dancer met 173 en 177 punten.

Warga 8 januari
Bobbie IJdema kwam hier uit met Up to date's 
Rimmel in de klasse M1 dresssuur. Zij behaalde 
186 punten goed voor de 4e prijs en een winst-
punt. Dit was de 2e selectiewedsgtrijd voor de 
Fries Kampioenschappen.

Harich 8 januari
Yvonnre Philipse nam Be Cool Men mee om uit 
te komen in de klasse L2. In de 1e proef scoorde 
zij 191 punten en de 2e prijs en in de 2e proef 
nam zij de 1e prijs mee met 202 punten. Zij kan 
weer 3 winstpunten bijtellen.

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl


