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27Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

No. 1426 - 25 januari 2012

www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Leuke, ruime en goed onderhouden hoekwoning, 
4 slaapkamers, grote en brede zonnige tuin (W) 

met achterom, 333 m² eigen grond.
Vraagprijs € 167.500,- k.k.

Makkum, Estrikwerk 2

VERKOCHT O.V.

Record aantal deelnemers bij de 26e Wintertrimloop te Makkum!

Op zaterdag 21 januari 2012 werd voor de 26e maal 
de Open Makkumer Wintertrimloop gehouden. Dit 
keer met een record aantal deelnemers van 297!!! 
Ondanks dat de grote animator van de trimloop 
Sjirk Rolsma van een welverdiende vakantie in 
Thailand genoot, verliep de organisatie perfect. Door 
de harde wind en het beetje regen werd er helaas 
geen parcoursrecord gelopen. 

Bij de heren 10 km kwam Jan Albert Veenema als 
eerste over de finish in een tijd van 36.28. Tweede 
werd Willem de Boer uit Exmorra in een tijd van 
37.05 en derde werd Makkumer Nyk Adema in 
37.48. Inge van Schaick uit Leeuwarden won bij de 
dames de 10 kilometer in een tijd van 42.54. Tweede 
werd Liesbeth Steenbergen in 46.51 en als derde 

kwam Ineke Altenburg uit Sneek binnen in 48.34. 
Als snelste Makkumer kwam Nyk Adema over de 
finish in 37.48. Barbara Jaarsma en Tineke Algera 
kwamen als snelste Makkumer dames over de 
finish in 54.55. Voor overige uitslagen verwijzen 
wij u graag naar onze website www.vvmakkum.nl 

Deze trimloop werd mede mogelijk gemaakt door 
onze sponsors Feddy & Geertje de Boer uit 
Makkum, Sanco Projects uit Makkum, Amstel Bier 
en Printwurk-Iris te Makkum. Natuurlijk kan een 
trimloop ook niet zonder vrijwilligers en de organi-
satie is hen dan ook veel dank verschuldigd! 
Volgend jaar wordt de wintertrimloop weer 
gehouden en wel op de 3e zaterdag in januari! 
Graag tot volgend jaar!
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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 Wiersma 
Praktijk: 0515-332418 / Privé: 0515-332501
- 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 27 januari:
Avondrust, Sjoelen 15.00 uur in het restaurant
 
Zaterdag 28 januari:
"Trije Yn Ien" bingo-avond.
Aanvang 20.00 uur, in zaal 't Anker.

Dinsdag 31 januari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Sterenberg
  
Makkum – K.C. Het Anker, 1900 uur
m.m.v. Stichting Open Doors
  
Bolsward – R.K.Parochie, 10.00 uur
afscheid Pastor J van der Wal
  
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. G Wiersma

Kees Boersma 
is verhuisd van de Petrus Groeniastraat 
naar Avondrust. Appartement 3 
Kerkeburen 66, 8754 EB Makkum 

Mede namens mijn vrouw hartelijk 
bedankt aan alle mensen, die op 
welke wijze ook hun belangstelling 
hebben getoond tijdens mijn verblijf in 
het ziekenhuis en bij mijn  thuiskomst, 
het was hartverwarmend.     

L. Kunst

Hiermee willen we iedereen bedanken 
voor de getoonde belangstelling, in welke 
vorm dan ook, na het overlijden van mijn 
lieve man, onze pappe en opa.

Renny Reitsma
kinderen en kleinkinderen

BEDANKJE
Wij willen jullie allemaal bedanken voor 
de vrije gift, die wij van velen van jullie 
mochten ontvangen. 
Daardoor laten jullie zien dat het bezorgen 
van de Belboei op prijs gesteld wordt.

Wij zullen ook in 2012 weer ons uiterste 
best doen om de Belboei op tijd en goed 
te bezorgen.

Dineke, Rita, Ytje

Welzijnsmarkt in woon-
centrum Nij Mariënacker
Op zaterdag 28 januari van 13.30 tot 17.00 uur 
wordt er een welzijnsmarkt gehouden in wooncen-
trum Nij Mariënacker. Alle locaties van Zorggroep 
Tellens presenteren activiteiten op het gebied van 
welzijn. Locaties kunnen op deze manier ideeën bij 
elkaar op doen en kunnen zien wat er allemaal 
gebeurt op het gebied van welzijn binnen de woon-
centra van Zorggroep Tellens. Ook hebben we een 
draaiend rad met mooie prijzen. In het restaurant 
kan er een hapje en een drankje genuttigd worden. 
Iedereen is van harte welkom om onze welzijns-
markt te bezoeken. Het adres is wooncentrum Nij 
Mariënacker, Mariënacker 1, 8711 CB Workum.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Almhof Volle Vruchten Yoghurt Kwark, 500 gram..............1.49

Gekookte Worst...........................per pakje 25 cent korting

Everyday Zoet Zure Augurken, pet 650 gram........2 voor 1.50

Everyday Keukenrollen, pak à 4 stuks..................................2.-

Unox Knaks, 400 gram.........................................1+1 Gratis

Honig Spaghettisaus + Everyday Spaghetti..............samen 1.98

Dubbelfriss, 1.5 liter.................................................nu 99 cent

Hak Groene- of Spliterwten, 500 gram........................75 cent

Aanbiedingen geldig van do. 26/1 t.e.m. wo. 1/1

Wist u dat...
* er op de stokoude heren sociëteit wekelijks 
 declamaties vallen te beluisteren.

* dit via 'Idols' dan wel 'Voice of Holland' 
 gelijkende formats heeft geresulteerd in een 
 viertal winnaars.

* u deze winnaars op 3 februari live aan het 
 werk kunt zien (voor een bescheiden bijdrage)

* dat dit wordt gepresenteerd door Hielke S. 
 (fernaam Frysk skriuwer)

* dat Bouke's trio of duo voor de muzikale 
 omlijsting zorg draagt

* NEE ?? Let dan volgende week op de advertentie 
 in deze krant

* of bestudeer de aangeplakte kennisgevingen 
 in de Vlecke.
 
* de foto`s van de 26e wintertrimloop op de site 
 van de Makkumer Belboei staan?

Nieuwe bijeenkomst 
van ‘Het Nieuwscafé’ 
Dienstencentrum Waldrikhiem organiseert op donder-
dag 26 januari 2012 voor de tweede keer ‘Het 
Nieuwscafé’. Gastspreker van de avond is verpleeg-
kundige Gerke de Boer en deskundige op het gebied 
van dementie. Gerke de Boer is tevens auteur van 
twee boeken over de zorg in het verpleeghuis voor 
mensen met dementie. In februari komt zijn derde 
boek uit. Waldrikhiem heeft de nieuwe activiteit 
‘Het Nieuwscafé’ in november geïntroduceerd. Het 
Nieuwscafé biedt vier keer per jaar een gevarieerd 
programma. Iedere keer staat een thema centraal, 
zullen gastsprekers uitleg geven over verschillende 
onderwerpen en gaan zij in gesprek met de aanwe-
zige bezoekers. Gezellig samenzijn staat centraal. 
De ontvangst met koffie en thee is om 19.30 uur in 
Waldrikhiem. De avonden zijn kosteloos.

Profiteer van 26 t/m 28 januari
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 
(meer dan 10 soorten!)

5 Halen / 4 Betalen 

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd, 
500 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m zaterdag

Hamplappen
U proeft de kwaliteit, 500 gram

Luxe Sleetjes
Voor in de oven, per ons

Diverse 
Maaltijden
per stuk vanaf

Bij uw slager Brattinga 
weet u wat u koopt!
Zonder toevoegingen 

of water!

2,50

2,75

2,50

2,75

4,25

1,45

5,50
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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.

Zumba op zondag bij Beach Resort Lifestyle

PKN Makkum houdt dienst over Vervolgde Kerk

Vernieuwd It Iepen Stee 

Zondag 29 januari organiseert Beach Resort 
Lifestyle voor de tweede keer Zumba. Zumba 
wordt geïnspireerd door Latijns-Amerikaanse 
dans, zoals Salsa, Merengue, Reggaeton, maar 
ook Flamingo en Hip-Hop. Er wordt gebruik 
gemaakt van een makkelijk aan te leren choreo-
grafie, zodat de les toegankelijk  is voor iedereen 
die van dansen houdt. De afgelopen keer werd 
deze ‘Just4Fun’- les zeer goed bezocht. Daarom 
is er deze keer de mogelijkheid om je van te 

voren op te geven, om  zeker te zijn van deel-
name. Er is plaats voor zo’n 35 personen, dus als 
u zeker wilt zijn van deelname geef u nu op! 
De les zal starten om 11:00 uur en de kosten zijn 
€ 5,- p.p. Come and have fun at Beach Resort 
Lifestyle!

Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel: 0515-231551

In Het Anker is zondag 29 januari een Plusdienst 
om 19.00, die in het teken staat van de Vervolgde 
Kerk. Een spreker van Open Doors gaat in de 
dienst voor en vertelt over landen waar christe-
nen worden gediscrimineerd, bedreigd of zelfs 
gedood om hun geloof.

Een bijbel in de kast hebben staan, openlijk over 
je geloof kunnen praten; het lijken heel vanzelf-
sprekende dingen. Maar in Noord-Korea kan 
alleen het bezit van een bijbel er al toe leiden dat 
je met je hele gezin in een concentratiekamp wordt 
opgesloten. In Iran en andere moslimlanden 
kunnen christenen vaak alleen maar in kleine 
groepen samenkomen in het geheim.

De spreker vertelt tijdens de dienst wat christen-
vervolging inhoudt en in welke landen christe-
nen niet vrij hun geloof kunnen belijden. Aan de 
hand van de Bijbel en naar aanleiding van eigen 
ontmoetingen met vervolgde christenen geeft de 
spreker weer wat christenen in de ‘vrije wereld’ 
kunnen leren van de Vervolgde Kerk. 

Open Doors is een interkerkelijke organisatie 
die sinds 1955 vervolgde christenen steunt. 
Open Doors brengt bijbels, geeft training en 
praktische hulp aan christenen in zo’n vijftig 
landen. Meer informatie is te vinden op www.
opendoors.nl. U bent van harte welkom deze 
dienst bij te wonen.

Aan de buitenkant kunt u het al een beetje zien. 
Het schoolplein is bijna helemaal voltooid. De 
kinderen van de school hebben er veel plezier 
van net als de kinderen uit de buurt. Zij zijn op 
het plein te vinden om een balletje te trappen in 
de pannakooi. Ook de buitenschoolse opvang kan 
bij mooi weer het schoolplein op en spelen op de 
nieuwe toestellen. Er komt nog een officiële 
opening van het schoolplein. Wanneer de datum 
bekend is, nodigen wij u uit via De Belboei.

Binnen zijn er ook een aantal dingen vernieuwd 
in het onderwijs. Er werken drie nieuwe leer-
krachten op de school. In groep 3/4 werken juf 
Mirjam en juf Sonja. Mirjam is een leerkracht 
met veel ervaring in deze groepen. Sonja is een 
enthousiaste leerkracht die haar kwaliteiten 
bewijst in de brede inzetbaarheid in verschillende 
groepen.  In groep 7/8 is juf Erica werkzaam; zij 
heeft naast de Pabo ook communicatie gestudeerd 
en dat merken we goed. Naast de vertrouwde 
gezichten, juf Petra en juf Elly, is het een sterk 
en deskundig team. 

It Iepen Stee is een drietalige school. Er wordt 

Engels en Fries gegeven aan alle groepen. Dit 
jaar worden de leerkrachten ondersteund door 
miss Wendy. Zij komt oorspronkelijk uit Canada. 
Wanneer zij op school is, praat zij Engels met de 
kinderen en met het team.  Het is heel leuk te 
zien, hoe snel de kinderen woorden leren, 
Engelse liedjes zingen en vooruit gaan in hun 
uitspraak. Ook voor het godsdienstonderwijs is 
er een nieuwe leerkracht, juf Conny. Zij geeft het 
vak aan de groepen van de bovenbouw, drie 
kwartier per week. Ook zij is een ervaren leer-
kracht met oog voor alle wereldgodsdiensten, 
gekoppeld aan de actualiteit.

Tenslotte willen wij u wijzen op het volgende: 
om aan te iedereen laten zien hoe waardevol het 
openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs is, 
is er weer de jaarlijkse campagne: De School!-
Week. Het motto voor deze campagneweek is 
“Ik ben welkom!”. Wij heten iedereen dan ook 
welkom in de school. Dit alles vindt plaats in de 
week van 19 t/m 23 maart. Meer informatie over 
De School!Week volgt. Neem ook eens een 
kijkje op onze vernieuwde website: www.
obsmakkum.nl

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!

Doarpskrite Makkum speelt Albee                troch Sjirk Wijbenga

Repetitie “Alles om de tún” in het MFC Maggenheim. Atsje Roorda, Anke Tuinier, Lisa Homan, 
Willeke Zwart, Ewout van der Kamp, Minne Zwaagstra, David Visser, Durk Terpstra, Johannes 
Terpstra en Loes Kleene

Makkum - Onder regie van Loes Kleene speelt 
de Makkumer Doarpskrite in het weekend van 16, 
17 en 18 maart het toneelstuk “Alles foar de tún”, 
van de Amerikaanse schrijver Edward Albee. 
Loes Kleene is geen onbekende in “it Fryske 
toanielwrâldtsje” en heeft de Doarpkrite Makkum 
vaker onder haar hoede gehad. Vorig jaar eindigde 
de Krite met de tragikomedie “Chez Dolly” als 
tweede in de Toanielkriich. Toen onder regie van 
Rieneke de Haan.

Dit jaar is de keuze gevallen op een echte triller. 
Schrijver Edward Albee werd geboren op 12 
maart 1928 in Washington DC. Twee weken na 
zijn geboorte werd hij geadopteerd. Zijn vader 
bezat een aantal theaters waar Edward graag 
rondhing. Op zijn dertigste begon Edward 
toneelstukken te schrijven. De werken zijn 
onmiskenbaar uniek en dikwijls staat kritiek op 
de maatschappij centraal. Albee wil de mens 

ertoe brengen onder ogen te zien hoe absurd de 
wereld is die wij gemaakt hebben. Hij stelt daar-
bij de hypocrisie van de mens aan de kaak. Zijn 
bekendste toneelwerk is: “Who’s afraid of 
Virginia Woolfs”. In “Alles foar de tún” draait 
het om de relatie van een echtpaar, dat alles voor 
elkaar over heeft (huis, tuin, baan, geld), maar 
niet gelukkig is. Ze krijgen bezoek van diverse 
mensen en er ontstaat een soort feestje. Het 
toneelwerk is in het Frysk vertaald door Kei van 
der Molen.

De werken van Albee staan of vallen met de 
kwaliteiten van de spelers. De Doarpkrite heeft 
kwaliteit en regisseur Loes Kleene weet als geen 
ander die kwaliteiten te benutten. “Ik heb altijd 
een speciaal gevoel met Makkum”, legt Kleene 
uit, “de spelersgroep is hecht, saamhorig en ze 
durven een uitdaging aan te gaan. Dat trekt mij 
ontzettend aan in deze groep”.

Theatergezelschap Teake van der Meer,  Minze Dijksma en 
Griet Wiersma brengen hun nieuwe show “Moat it no sa” 
Op zaterdag 4 februari in dorpshuis MFC Maggenheim te Makkum

Na de succesvolle show “Efkes de sinnen fersette” 
met het daarop volgende geweldige televisie 
optreden bij Omrop Fryslân in dec. 2011, komt 
dit theatergezelschap voor de tweede keer naar 
MFC Maggenheim te Makkum…..met hun 
splinternieuwe show die net in januari van start is 
gegaan. Onder de naam “Moat it no sa” staan de 
rasartiesten Teake van der Meer, Minze Dijksma 

en Griet Wiersma garant voor kolderieke sket-
ches, hilarische goocheltrucs en gezellige zang 
en muziek. Teake v/d Meer vermaakt het publiek 
met zijn conferences en prachtige typetjes. Hij 
wordt regelmatig ondersteund door Griet 
Wiersma, die als actrice een hilarische bijdrage 
levert. Het geheel wordt door Minze Dijksma 
omlijst met gortdroge humor, magie en mysterie. 
Minze is ook de aangever bij de hilarische sket-
ches in “Moat it no sa”. Natuurlijk kunt u ook 
volop genieten van de gezellige muziek van 
Griet Wiersma. Kortom, dit Friese toptrio is een 
garantie voor een avond topvermaak

Kaarten á € 15,- zijn te verkrijgen bij: 
Slagerij Brattinga, 0515-231578, 
MFC Maggenheim, Klipperstraat 21-A, Makkum, 
0515-231688 / 0621591530 
of via de website: www.mfcmaggenheim.nl

eigen fotoeigen foto
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Het Stipepunt Bolsward is op zoek naar:
•  Plantein, Woonzorg-en Behandelcentrum Bloemkamp. Voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen 
 fietsen, zoeken wij enkele enthousiaste vrijwilligers om samen met de bewoner op de duofiets te fietsen. 
 De vrijwilliger stuurt, de bewoner zit naast de vrijwilliger en fietst mee.

• Plantein, Woonzorg-en Behandelcentrum Bloemkamp. Zoekt vrijwilligers die samen met andere vrijwilligers 
 wandelen met cliënten die een lichamelijke of psychische beperking hebben of met rolstoelgebonden 
 mensen, in de omgeving van Bloemkamp.

• Stichting Talant Boldsward zoekt vrijwilliger die een keer per veertien dagen activiteiten wil ondernemen 
 met een cliënt van Talant, bijv. praatje maken, op tandem fietsen, spelletjes doen, boodschappen doen. 

Voor meer informatie over deze en andere 
vacatures kunt u gebruik maken van de 
digitale vacaturebank op www.stipepunt.nl 
of kunt u contact opnemen met het Stipepunt 
tel. 06-46157152 
email bolsward@stipepunt.nl

Vacatures
Stipepunt Bolsward

Sluten Stoart yn Koudum en Heech soarget 
foar grutte ûnrêst

De FNP yn Súdwest-Fryslân is swier teloarsteld yn 
it kolleezje fan Boargemaster en wethâlders oer de 
meidieling dat de stoarten yn Koudum en Heech 1 
maart slute. It kolleezje hat gjin oerlis hân mei 
Koudum en Heech en de oare doarpen en stêden yn 
dy omkriten. Dit CDA PvdA VVD kolleezje hat in 
ekselinte tsjinstferliening tasein en ek it kearnebe-
lied hawwe se heech yn it findel. Saken dêr’t de 
FNP fjouwerkant efter stiet. Sels de eigen meiwur-
kers moasten it út de media fernimme. Ek de ried is 
der net by belutsen. Wêrom no dizze oerfal!? Mei 
dizze wize fan kommunisearjen soarget it kolleezje 
ek nochris ûnnedich foar ûnrêst. Hat it kolleezje 
dan net yn ’e gaten dat soks de minsken 
PERSOANLIK TREFT en dat hja dit no krekt 
wichtige saken fine. It kolleezje wol balâns tusken 
stêd en platte-lân, prima saak. Mar werom dan no 
alles yn twa stêden konsintrearre? De FNP is der 
wis fan, as dizze grutte gemeente der no net west 
hie, dan wiene de stoarten yn Heech en Koudum 
net ticht gongen. Pleatslike belangen slypje no de 
messen al, dat hie foarkommen wurde moatten! De 
ried mei der 23 febrewaris noch efkes nei sjen. De 
FNP sil tongersdei 26 jannewaris yn de riedsgear-
komste al fragen stelle en giet net akkoart mei dizze 
wize fan dwaan. De FNP wol it rapport fan de 
Grondmij, wêr nei ferwezen wurdt, sjen en beoar-
dielje. Yn alle gefallen kin der absolút gjin sprake 
fan wêze en slút de stoarten op 1 maart. 
Fraksjefoarsitter Gerben Gerbrandy: “De FNP fynt 
dit in skandalige manier fan dwaan. Sa nimme jo ús 
ynwenners net serieus, in grutte flater”!

Zondagochtendconcert met 
Stedelijk Muziekkorps Sneek
Op zondagochtend 29 januari a.s. verzorgt het 
Stedelijk Muziekkorps Sneek een concert in de 
centrale hal van het Antonius Ziekenhuis. Het con-
cert begint om 11.00 uur. De koffie staat vanaf 
10.30 uur klaar. De toegang is gratis. U bent van 
harte welkom. De vereniging komt voort uit het 
Muziekcorps de dienstdoende Schutterij. Dit korps 
is na de opheffing in 1906 overgegaan in het 
Sneeker Muziekkorps dat, na twee keer te zijn ont-
bonden, 1922 voor de derde maal is opgericht. De 
naam van het huidige Stedelijk Muziekkorps 
Sneek, door Sneekers meestal 'ut Stedelijk' 
genoemd, is pas ontstaan op 27 juli 1945 na een 
fusie tussen het Sneeker Muziekcorps en Steun in 
de Strijd. Hoewel de wortels van de vereniging veel 
ouder zijn, is het jaar van oprichting 1922 gebleven. 
De vereniging heeft een A-orkest dat regelmatig 
meedoet aan concoursen en daar uitkomt in de 
tweede divisie van de KNFm. Daarnaast is er een 
volledig bezet jeugdorkest 'On The Move' voor 
gevorderde leerlingen. Ook dit orkest verzorgt 
regelmatig zelfstandig concerten. De allerjongsten 
vinden hun plaats in de blaasklas 'Keep Going'. 
Vanuit de blaasklas kan er worden doorgestroomd 
naar On The Move. Al met al heeft het Stedelijk 
ruim 140 doorgaans jonge leden. Dirigent Tseard 
Verbeek is al jaren als dirigent verbonden aan het 
Stedelijk. Het A-orkest speelt zowel muziek in het 
populaire genre als ook muziek die 'licht klassiek' 
wordt genoemd. Voldoende ingrediënten om u een 
zeer gevarieerd en muzikaal optreden aan te bieden. 
Het zondagochtendconcert is een initiatief van het 
Antonius Ziekenhuis en is één van de zogenaamde 
“plussen  die aan de patiënten en hun bezoekers, de 
leden van de Vriendenkring en andere belangstel-
lenden wordt aangeboden. 
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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

Voorleesontbijt 
op de Sint Martinusschool in Makkum   door Judith Lavieren

Makkum - Afgelopen vrijdag 20 januari gingen 
de leerlingen van de Sint Martinusschool allemaal 
zonder te ontbijten naar school. De juffen en 
meesters hadden dat aan de kinderen gevraagd.”Is 
dat niet een heel ongezond begin van de dag?”, 
zou je je misschien afvragen. Nou dat viel mee, 
de kinderen namen hun broodje namelijk mee 
naar school om het daar tijdens het voorleesont-
bijt op te eten. School zorgde voor drinken en 
mandarijntjes en natuurlijk voor leuke voorlezers!

Het voorleesontbijt is een jaarlijks terugkerend 
evenement op de Sint Martinus. In de landelijke 
pers is momenteel ook veel aandacht voor het 
belang van voorlezen. De aandacht richt zich 
daarbij vooral op het voorlezen aan peuters. 
Maar, legt juf Marietje uit, voorlezen blijft ook 
tijdens de basisschool heel belangrijk. Het is 
goed voor de taalontwikkeling van kinderen, zij 
leren er bijvoorbeeld nieuwe woorden door. En 
voorgelezen worden is ook heel plezierig en 
ontspannend. Het thema van het voorleesontbijt 
was dit jaar dieren. In alle vier de combinatie-
groepen was er iemand uit Makkum en omgeving 
uitgenodigd die iets met dieren te maken had.

In groep ½ was dit Anke, de dochter van juf 
Trudy. Zij is opgegroeid tussen de dieren want, 
dat weet iedereen op school, juf Trudy woont op 
een boerderij vlakbij Tjerkwerd. Ook als ze al 
lang van school af zijn bewaren vele kinderen 
mooie herinneringen aan het bezoek aan juf 
Trudy’s boerderij in de lente, waar appeltaart 
gegeten wordt als er 100 lammetjes geboren 
zijn… Anke las voor uit het prentenboek “Mama 
kwijt”. Het was een verhaal over een uiltje dat 
zijn moeder kwijtraakt.

In groep3/4 kwam Hylkje van dierenspeciaalzaak 
Idzenga voorlezen, haar dochter Jennifer zit in 
deze klas. Zij heeft de kinderen verteld over het 
werken in een dierenwinkel. Het verhaal dat ze 
voorgelezen heeft was “De Scania en de zwijnen” 
van Wouter Klootwijk. Een grappig en wonder-
lijk verhaal over Taco die mee mag in de Scania 
van buurman Ton. Ze vervoeren varkens naar 
Italië. Eigenlijk is het de bedoeling dat de var-
kens als ham zullen eindigen maar het verhaal 
loopt heel anders af….

In groep 5/6 kwam de Makkumer preparateur 
Jan van der Laan langs. Hij las voor uit eigen 
werk. In zijn boek “Avonturen achter de zeedijk” 
beleven Jelke, Piet en Cor allerlei avonturen 
wanneer ze eieren zoeken om hun collectie uit te 
breiden en daarbij uit handen moeten zien te 
blijven van vogelwachter Kwiekstra. Een boek 
met mooie oude verhalen uit Makkum. Natuurlijk 
extra leuk om zo’n verhaal over een plaats waar 
veel Makkumer kinderen nog steeds avonturen 
beleven te horen uit de mond van de schrijver zelf.

In groep 7/8 werd ook voorgelezen uit 
“Avonturen achter de zeedijk,maar ditmaal door 
Anne Oostenveld. Hij is lid van de vogelwacht. 
Zijn verhalen over zijn dochter die gek is op 
paarden spraken vooral de meiden in de groep 
bijzonder aan. Ook deze groep genoot van het 
spannende verhaal.

Wanneer er zo mooi voorgelezen wordt smaakt 
dat naar meer… Het zou me niks verbazen als 
het afgelopen vrijdag extra druk is geweest in de 
bibliotheek en boekhandel Coufreur l met ouders 
en kinderen op zoek naar een mooi (voorlees) boek.

eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Veertig bands op Cultureel Kwartier Festival

Tijdens het Cultureel Kwartier Festival in Sneek 
treedt een recordaantal van bijna 40 bands op. 
Cultureel Kwartier Sneek (Poppodium Het 
Bolwerk, Theater Sneek en het Centrum voor de 
Kunsten & Ritmyk) organiseert op zaterdag 4 
februari voor de derde keer op rij het Cultureel 
Kwartier Festival (voorheen Kaatslandfestival). 
In het middagprogramma betreden een kleine 30 
bands uit de popkelders van het Centrum voor de 
Kunsten & Ritmyk de podia in Het Bolwerk en 
Theater Sneek. ’s Avonds kan het publiek genieten 
van een tiental professionele bands. 

Grote diversiteit
De diversiteit van het festival komt tot uiting in 
de totale programmering. Hoofdact -de band 
Schradinova- speelt met een avontuurlijke mix 
van stijlen die verbonden worden door ijzersterke 
liedjes met fantasierijke teksten. Liedjes over 
potloden die in opstand komen, verlangende vracht-
wagenchauffeurs, het weeralarm en schreeuwende 
geliefden. De band Mdungu maakt een hoogst 
aanstekelijke mash-up van west-Afrikaanse pop-
muziek vermengd met westerse stijlen als jazz, 
funk en rock, met spetterend resultaat. De band-
leden komen uit Nederland, Spanje en 
Luxemburg, aangevuurd door een Gambiaanse 
percussionist. Met in elkaar grijpende gitaarpa-
troontjes, duizelingwekkende percussie en stu-
wende saxriffs maakt Mdungu een compleet 
eigen stijl. Het is in elk geval zeker dat het dak 
er af gaat met -naast deze twee topbands- de rest 
van de geprogrammeerde bands. Zo begroet het 
festival tevens de JP Seegerband. Een band vol 
gelouterde muzikanten die alles uit de kast halen 
in een opzwepende, aanstekelijke mix van folk, 
country, gospel en akoestische rock. Geïnspireerd 

door Bruce ‘The Boss’ Springsteen en diens 
Seeger Sessions (een eerbetoon aan country-
legende Pete Seeger) waarmee hij nog maar een 
paar jaar geleden wereldwijd een legendarische 
serie optredens verzorgde. JP & The Seeger 
Session Band brengen dezelfde sfeer tot leven, 
in dezelfde spirit. Naast deze drie topbands staan 
geen kleintjes op de podia van het festival: Black 
Cherry Juice, Bogerman Big Band, Cool Quest, 
Koos Wiltenburg Group en Maison du Malheur. 

Tijdens het middagprogramma treden bands op 
uit de popkelders van het Centrum voor de 
Kunsten & Ritmyk. Een kleine 30 bands, met 
veelal jongeren, die wekelijks les op een instru-
ment krijgen en tevens bandcoaching volgen. Ze 
krijgen tijdens het festival de kans te schitteren op 
het podium en te laten zien waar hun passie ligt. 
De bands kiezen hun eigen repertoire, genre en 
samenstelling. Dit –tezamen met het enthousi-
asme van alle bandleden- zorgt ook in het middag-
programma voor een prachtige diversiteit. 

Zowel ‘s middags als ‘s avonds belooft het festival 
een leeftijdoverschrijdend muzikaal feestje te 
worden, met bovendien een verrassende aan-
kleding in het atrium van het nieuwe gebouw 
van het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk! 
Het middagprogramma is gratis toegankelijk. 
Kaarten voor savonds a 10 euro zijn verkrijgbaar 
via www.hetbolwerk.nl, www.theatersneek.nl, 
aan de balie van het Centrum voor de Kunsten & 
Ritmyk aan de Looxmastraat 39 in Sneek en
 tijdens het festival aan de kassa’s. Het middag-
programma is van 13.00 – 17.00 uur en het 
avondprogramma is van 19.30 tot in de late uur-
tjes. Meer informatie op www.ckfestival.nl

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Henk van As 
kampioen sneldammen
Het is traditie van OKK om op de eerste dam-
avond in het nieuwe jaar het sneldamtoernooi te 
houden. Sneldammen wil zeggen dat iedere speler 
voor zijn partij tien minuten bedenktijd heeft. 
Dat lijkt misschien wel makkelijk te doen, maar 
voor clubdammers is dat een hele moeilijke 
opgave. Normaal krijgt een speler anderhalf uur 
per partij. Sneldammen is zenuwslopend.

We speelden in twee groepen. In de A-groep 
eindigden Henk van As, Bokke Tilstra en Andre 
van Schaick gelijk bovenaan. Na spannende 
beslissingspartijen bleek Henk van As de beste 
sneldammer van OKK te zijn. Een terechte 
 winnaar. In de B-groep eindigde Cees Kooistra 
bovenaan, hij won al zijn partijen! Ondertussen 
spelen we op alle dinsdagavonden onze onder-
linge competitie en spelen we ook in competitie-
verband tegen andere clubs uit de Zuid-Westhoek 
van Friesland. OKK is een aktieve club! 

DES in de prijzen bij eerste 
plaatsingswedstrijden Fries 
Kampioenschap.
Zaterdag 21 januari was er een voorwedstrijd 
turnen niveau 9-10-11 in Lemmer. Hier kwamen 
6 turnsters van DES in actie. Het was wederom 
een succesvolle wedstrijd voor onze turnsters, 
want er gingen 3 medailles mee naar huis. 

Berber Koornstra kwam uit in Instap nivo 11. Zij 
heeft overtuigend de eerste prijs binnen gehaald 
met een puntentotaal van 54,70, met meer dan 
een heel punt verschil op de nummer 2. Zij liet 
op zowel sprong, brug en lange mat een zo goed 
als foutloze oefening zien.

Ook Anna van der Geest, uikomend in Pupil 2 
niveau 10 heeft een prima prestatie laten zien. 
Zij behaalde op de onderdelen sprong, brug en 
lange mat de hoogste score en mocht met een 
puntentotaal van 54,40 de eerste prijs mee naar 
huis nemen. 

 De derde medaille werd gewonnen door Annick 
Gerritsma. Zij kwam uit in jeugd 2 niveau 11 en 
won de derde prijs met een puntentotaal van 52,65

Zaalvoetbaltoernooi bij SV Mulier

Op de foto vlnr. Erik Popma, Stein Piersma Vincent Beersma, Jelmer de Vries, Simon Ulbe Haringa, 
Sven Faber, Mark Okkema, Simon Bergsma en Roelof Bergsma. Op de voorgrond: Yoram v/d Wal, 
Thys Piersma en Jarno Wiersma 

Witmarsum - Op 21 Jan was er een voetbaltoer-
nooi in de gymzaal van Witmarsum voor de F- 
en Mini pupillen. De mini pupillen en 1e jaars
 F pupillen zaten in poule van drie, Ajax, PSV, 
en Feyenoord, deze speelden een uit- en een 
thuiswedstrijd. Vooral voor de MP was het hun 
1e toernooi, ze vonden het geweldig en er werd 
volop strijd geleverd, dat leverde de volgende 
einduitslag op: 1e. Ajax 12 pnt. 2e. Feyenoord 
6 pnt. 3e. PSV 0 pnt.

De 2 jaars F-pupillen zaten in een poule van 4, 
Nederland, Spanje, Engeland en Italië, deze 
speelden een keer tegen elkaar en daarna de 
finalepoule. Deze jongens voetballen al een 
tijdje in de F jes en dat kon je goed zien, met 

harde schoten en veel valpartijen ging het er 
soms stevig aan toe. Na de poulefase ging men 
verder met de finalepoule, de strijd om het brons 
ging tussen Nederland en Italië deze strijd werd 
gewonnen door Nederland met 1-0. De finale 
ging tussen Engeland en ''wereldkampioen" 
Spanje, deze wedstrijd werd een ware thriller in 
de poulewedstrijd was Engeland net te sterk 
voor Spanje, maar in de finale werd er niet 
gescoord en dus moest men penalty’s nemen om 
te zien wie er kampioen zou worden. Uiteindelijk 
was het Engeland die de strafschoppen beter 
nam dan Spanje.

Einduitslag: 
1e Engeland, 2e Spanje, 3e Nederland, 4e Italië

eigen fotoeigen foto

Zaalkaatsen K.V. Jan Reitsma in Makkum

Om het nieuwe jaar weer sportief te beginnen 
kaatsten de leden van Kaatsvereniging Jan Reitsma 
zaterdag 21 januari hun jaarlijke zaalwedstrijd in 
Nieuw Maggenheim te Makkum. Met een lijst 
van 6 parturen werd de strijd aangegaan om de 
kransen en de taarten. In 2 poules van 3 parturen 
werd er gekaatst om de eerste kransen van 2012. 
De sterksten deze avond en daarmee winnaars 
van de kransen en overheerlijke taarten waren 
Johan Kwast, Bauke Folkertsma en Femke 

Tigchelaar die er tegen Justin van Dijk, René 
Sijbesma en Andrea de Jong een mooie finale 
van maakten, uitslag: 5-4, 6-4. De troostfinale 
was ook spannend: Teun van der Molen, Rinze 
Cuperus en Feikje Folkertsma wonnen de 3e 
prijs door met 5-5, 6-0 Michel Nesse, Mark Kwast 
en Marieke de Jong te verslaan. Bestuur en leden 
kunnen terugkijken op een sportieve en gezellige 
avond in Makkum!

eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Te Huur
Per 1 april in Centrum van

Makkum Appartement
Min. Leeftijd 23 jaar

Info: 0515 - 231273

15e editie Familievolleybaltoernooi

3-1 verlies voor dames 1 Makkum

Op zondag 15 januari maakten de dames van 
Makkum 3 zich op om naar de sporthal te gaan. 
Het was een mooie zondagochtend dus geen straf 
om de dag vroeg en actief te beginnen. Deze dag 
stond het familievolleybaltoernooi op de planning. 
Het was alweer voor de 15e keer dat dit toernooi 
georganiseerd werd door volleybalvereniging 
Makkum. We konden 10 families welkom heten. 
Een mooie opkomst maar voor volgend jaar 
hopen we op nog meer enthousiaste families. Er 
werd gevolleybald in 2 poules. 

In poule A zaten de families v/d Werf 1 en 2, 
Pel 1 en 2 en the Bounchers (v/d Velde/Nota/
Kleiterp). De families lieten goed en spannend 
volleybal zien. Over de gehele dag was er 1 
gelijkspel te melden tussen v/d Werf 1 en the 
Bounchers. Deze twee teams zijn gedeeld laatste 
geworden in poule A met 1 punt. Pel 2 mocht de 
derde plaats innemen met 4 punten. De strijd om 
de eerste plek ging tussen v/d Werf 2 en Pel 1. de 
Familie v/d Werf 2 trok aan het langste eind en 
mocht de taart in ontvangst nemen. Familie Pel 1 
kreeg een lekkere schaal warme hapjes op tafel. 

In poule B ging de strijd tussen de families 
Miedema 1 en 2, de Huismusjes (de Vries), Visser 

en de Jong. Op de laatste plek was geëindigd in 
deze poule de familie Miedema 2, die helaas 
geen wedstrijd op hun naam mochten schrijven. 
De familie Visser werd vierde met 2 punten en 
de Huismusjes derde met 4 punten. Familie 
Miedema 1 kon helaas niet winnen van familie 
de Jong en werd tweede. De schaal warme hapjes 
werd hier met veel enthousiasme ontvangen en 
bleef niet lang op de tafel staan. De taart ging 
naar familie de Jong die al hun wedstrijden wisten 
te winnen. Na de inspannende dag was iedereen 
er aan toe om bij te komen onder het genot van 
een hapje en een drankje. Hierna was het tijd 
voor de verloting. Alle cadeautjes waren beschik-
baar gesteld door de dames van Makkum 3 en de 
middenstand van Makkum. 

De dames van Makkum 3 en de volleybal-
vereniging Makkum zijn onder de indruk van de 
betrokkenheid van onze middenstand. In deze 
tijd van crisis waren allen bereid om de volley-
balvereniging te ondersteunen. Hiervoor onze 
dank. Na nog een paar drankjes kwam de dag 
aan zijn eind. Volgend jaar hopen we wederom 
een geslaagd familievolleybaltoernooi te organi-
seren en alle sportieve families die Makkum rijk 
is te ontvangen. 

Vrijdagavond 20 januari stonden de dames van 
Makkum 1 klaar voor de wedstrijd tegen de 
dames uit Rouveen. Makkum had in Rouveen in 
het begin van het seizoen met 3-2 verloren. Dus 
nu werd het tijd voor een revanche! Helaas werd 
dit een wedstrijd om snel weer te vergeten.

De eerste set begon met: Ylja, Francis, Els, Andrea, 
Eva en Anke. Suzanne was helaas afwezig, maar 
Elly kwam ons gelukkig versterken. Het spel 
begon matig voor Makkum met gelijk 2 serve 
fouten. Toch pakte Makkum het spel weer goed 
op en kwam op een goede voorsprong te staan. 
En opeens kwam het dipje weer, er werden 
teveel persoonlijke fouten gemaakt en de ballen 
gingen te makkelijk over het net. Dit kwam goed 
uit voor Rouveen. De Makkumer dames deden 
nog hun best om bij te blijven maar het mocht 
niet baten deze set ging met 20-25 naar Rouveen. 

De tweede set startte met dezelfde opstelling. De 
Makkumer dames baalden natuurlijk van de eer-
ste set dit had niet gehoeven! Dus vol nieuwe 
energie het veld weer in. Deze set begon beter, 
gelijk een goede servedruk en er werd slim 
gespeeld. Even lieten de dames van Rouveen 
zich zien en kwam er druk op Makkum te staan. 

Elly kwam er in voor Ylja. Makkum hervatte het 
spel en won deze met 25-16. 

In de derde set kwam Ylja weer in het veld voor 
Elly. De dames van Makkum probeerden het spel 
van de vorige set vol te houden. Het ging met 
ups en downs. Het ene moment speelde Makkum 
met overtuiging en scoorde veel. Het andere 
moment waren er veel persoonlijke foutjes en 
was het slimme spel weg. Deze set eindigde met 
25-20 voor Rouveen.

De vierde set startte onrustig de dames van 
Makkum kwamen niet makkelijk in het spel. Dit 
had weer veel voordelen voor Rouveen. Na een 
time-out van Johan werden de dames weer opge-
pept. Makkum scoorde weer punten en kwam 
weer in de buurt van Rouveen. Ylja scoorde met 
een mooie bal in het centrum, de scheidsrechter 
floot deze echter af als ‘vieze’ bal. Hierbij kwamen 
er veel frustraties vrij en werd er een gele kaart 
uitgedeeld voor Makkum. Het spel ging door 
maar het lukte Makkum niet meer om bij te blijven 
deze set ging met 25-20 naar Rouveen. 

Zaterdag 28 januari spelen de dames van 
Makkum uit in Sneek tegen Sneek 4. 

Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend) 

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats! 

Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij: 
2x koffie met gebak, 
2x consumptie met 

koude en warme hapjes 
(vanaf 10 personen)

Voor foto‛s en info, 
zie www.nynkepleats.nl

Buren 25, Piaam  0515-231707

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum

Telefoon: 0515 - 23 25 50

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Poon 5, MAKKUM

Ruime gezinswoning met 5 slaapkamers 
gelegen in een kindvriendelijke buurt.

Vraagprijs € 161.500,- 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

Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 28 januari
Waterpoort Boys 1 - Makkum 1  14.30 uur

Vrijdag 27 januari
20:15  Makkum DS 3 - Wisky DS 2
20:15  Makkum MB 1 - BEO MB 1
20:15  Makkum MC 1 - Oeverzwaluwen MC 1
21:30  Makkum HS 1 - S.V.W. HS 1
21:30  Makkum DS 2 - Wisky DS 1
 
Zaterdag 28 januari
14:00  VC Sneek DS 4 - Makkum DS 1

Mooie primeur Iris Hoekstra 
met Zetta's Rose
 
Zaterdag 21-01 St. Nicolaasga:
In St. Nicolaasga kwam Gerbrig Bosma met Sky 
Dancer aan de start in de dressuur. In de klasse M1 
startte zij bij de D/E-pony's en met 180 punten is de 
benodigde laatste winstpunt behaald om de volgend 
wedstrijd uit te mogen komen in de klasse M2.
 
Zondag 22-02 Cornwerd:
In Cornwerd werd een dressuurwedstrijd voor paarden 
gehouden, de klasse L1 was goed vertegenwoor-
digd door leden van de Waarduiters, een winstpunt 
met een score van 181 voor Cobie Bruinsma met 
Carola Fuga, 2x een 3e prijs voor Pieta Menage 
met resp. een score van 182 en 181 punten, 2x een 
2e prijs voor Wietske Visser met Ulesta met resp. 
een score van 186 en 184 punten en 2x een 1e prijs 
voor de combinatie die voor het eerst uitkwam op 
wedstrijd, Iris Hoekstra met haar nieuw aanwinst, 
Zetta's Rose met resp. 191 en 199 punten!
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2 sets 2 meter tranceivers eventueel geschikt voor 
inbouw in auto, boot of caravan. (De sets zijn com-
pleet met antenne, microfoon en luidspreker.) 
Losse zelfbouw antenne, Extra antenne, Dummy 
load 50 Ohm en zelfbouw richting gevoelige VHF/
UHF meetbrug. Tel. 0515-580581.

Badkamer, keuken, bureau en zithoek voor Barbie 
tegen e.a.b. prachtige didll verzameling, 2 ringbanden 
en originele didll map tegen e.a.bod. Kijk voor foto's 
op marktplaats bij Makkum. Tel. 0515-232827
 
2 pers. Grenen bed ombouw + nachtkastjes, t.e.a.b 
tel: 0655822653

15 Zakhorloges á € 20,- en kastje (bekleed met 
bruin fluweel) € 10,- Tel. 0517 – 642702

Blank houten kinderstoel i.g.st. € 25,- Tel. 0515-431239

Kinderledikantje compleet i.g.st. afm. 75 x 155 cm 
€ 35,- Tel. 0515 – 573822

Fax apparaat HP 650 A4 papier Nieuw in doos € 100,- 
Flatbed scanner € 10,- Broodbakmachine € 15,- 
Wokpan € 10,- Telefoon antiek druktoets € 25,- Jus 
pan € 5,- Mosselpan € 7,50 Bami pan € 7,50 
Bloembak € 7,50 Tel. 0515 - 336605

Schoonmaakster 1 dagdeel in de week 06-13753699
 

Zoekt u nog een flinke huishoudelijke hulp? Ik ben 
een jonge vrouw van 45 en zoek nog een adres 
waar ik kan schoonmaken. Ik heb veel ervaring, 
zowel bij mensen thuis als ook wel in bedrijven. 
tel: 0610142818
 

Wie wil mij ongeveer 1 x per 2 weken drumles 
geven? Ik ben 11 jaar en heb een drumstel thuis. 
2 jaar geleden heb ik een jaar les gehad. 
Belangstelling? bel 0515-336543

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur.
Uitgezonderd wanneer u iets heeft gevonden of 
verloren. Gratis geplaatst tot  250.-  
email: belboei@makkum.nl

GEVRAAGD

AANGEBODEN

GEZOCHT

Zoekertje
Gezien in Makkum

Enkele pijpen uit de verzameling van Joop Horjus.

4é Hengelsport Winterwedstrijd

Sneek - Op zaterdagmorgen 21 januari is de 
vierde winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen aan de Zwette te Sneek. 
Er stond een harde vlagerige wind, waarbij het 
ook af en toe regende. Vanwege de windvlagen 
hadden de vissers de grootste moeite om hun 
paraplu in bedwang te houden. Er is veel vis 
gevangen, hoofdzakelijk kleine voorn. Helaas 
leverde dat niet veel gewicht op, de grote vissen 
lieten het afweten. 

De uitslag was als volgt:
1. A.D. van Assen 1100 gram - 73 vissen
2. J.R. de Boer 770 gram - 40 vissen
3. B. Altena 700 gram - 47 vissen
4. J.R. den Boer 700 gram - 33 vissen
5. F. Temme 670 gram - 40 vissen

6. P. de Jong 475 gram - 28 vissen
7. R. Vrouwenvelder 390 gram - 15 vissen
8. B. Dorenbos 0 gram - 0 vissen

De grootste vis was voor Bert Altena, hij ving 
een blankvoorn van 24,2 cm.

De volgende wedstrijd voor de wintercompetitie 
is op zaterdag 18 februari aan de Stienser vaart 
te Stiens. U dient om 08.15 uur aanwezig te zijn 
voor de loting. Er wordt gevist van 9.00 - 12.00 uur. 

Op zondagmorgen 5 februari wordt de derde 
roofvistocht gevist. Er wordt gevist van 08.30 - 
12.00 uur. De vertrekplaats is de Breewijd te 
Sneek, raadpleeg voor de locatie het kaartje op 
www.wedstrijd-vissen.nl, 3e roofvistocht. Opgave 
is op deze website ook mogelijk. 

eigen fotoeigen foto


