
Ziezo Mode heeft 
een nieuw interieur

'NorthWest-
Kiteboarding' uit 
Makkum exposeert 
op Boot Düsseldorf

Snertpreek 2013: 
vrolijk en gezellig
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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl No. 1480 - 13 februari 2013

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
It Gruthof

Huurprijs
€ 35,- per m²/jaar

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

500 M² BESCHIKBAAR

Makkum loopt uit voor Superjacht                    Door Jetze Genee

Afgelopen donderdag was het dan zover. Na 
een afbouwperiode vanaf september 2011 en 
totale bouwduur van vier jaar, vertrok het nog 
naamloze superjacht de werf van Feadship de 
Vries in Makkum richting Amsterdam. Na een 
tip op woensdagavond over een vertrek in de 
ochtendgloren van de donderdag, stond de 
redactie om half acht paraat. Niet als enigen 
zo bleek op de lange steiger aan het Achter-
dijkje in Makkum. ‘Toen tegen zeven uur de 
deur open ging werden we welkom geheten 
door een aantal flitsen van vroege spotters en 
media’ aldus een medewerker. Desgevraagd 
mag het personeel niet veel meer loslaten over 
dit schip. Vanwaar de geheimzinnigheid? 
Een schip van 99 meter lang ongezien een 
jachtwerf van 150 meter lengte halen lukt 
zelfs de beste oudjaarsploeg niet. Eis van de 
eigenaar zo blijkt. 

Gelukkig was het weer en de wind de lief-
hebbers op de kant goed gezind. Door de 
enorme omvang van dit schip kon de afvaart 
enkel plaatsvinden bij ideale omstandigheden. 
Harde wind, opstuwing van het waterpeil horen 
daar niet bij. De vaargeul naar Amsterdam kent 
een aantal knelpunten in diepte en breedte. 
Hierdoor werd de afvaart meerdere keren uit-
gesteld. Uiteindelijk werd de geplande afvaart 
van 7.30 uur verschoven tot iets na twaalf uur. 
Met behulp van diverse slepers en drukkers en 
een telekraan kan het prachtige plezierjacht 

haar enorme neus voorbij de deur van de ken-
merkende loods glijden. 

Makkum maakt haar status als jachtbouwer 
weer meer dan waar. Voor een Russische olie-
magnaat kon donderdag het grootste jacht ooit 
in Nederland gebouwd opgeleverd worden. 
Na de jaarwisseling is er gezien het licht in de 
loods dag en nacht doorgewerkt om het schip 
op tijd af te krijgen. Met wereldwijde vermel-
dingen op Twitter en landelijke plaatsing in 
o.a. de Volkskrant wordt Makkum goed op de 
kaart gezet. Om trots op te zijn! Aldus veel 
Makkumers op Facebook en Twitter.

Uiteindelijk is het schip vrijdagochtend om 
vijf uur aangekomen in Amsterdam. Hierna 
vertrekt het naar Harlingen voor een aantal 
proefvaarten. Donderdag de boot gemist? Op de 
pier van Harlingen kunt u mogelijk dezelfde 
foto’s schieten als onze fotograaf.
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Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  Openingstijden praktijk en 
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen: 
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trom-
bosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur 
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een 
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de 
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1, 
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)

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 om 16.00 uur kunt u 
terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Westbroek – Praktijk 0515-541345
- 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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk 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, hulp in de 
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting

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

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

Info Familieberichten Agenda
Woensdag 13 februari: 
Makkum – Avondrust, Bennie Huisman komt 
vertellen over Wibren Altena mmv Makkumer 
Skumkoppen, aanvang: 19.30 uur in het restaurant

Dinsdag 19 februari: 
Makkum – Avondrust, Klaverjassen,  
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 20 februari: 
Makkum – Avondrust, Klassieke middag 
mmv het Floreal strijkkwartet, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten

Wist u dat...

Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude

Zurich – PKN kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Witmarsum – Aylva State, 14.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

* Team Workum de Alp D' Huzes opfietst?

* het een vriendenclub van 8 mannen is?

* ze erg veel geld op willen halen?

* ze sponsors zoeken?

* U kunt kijken op  http://tyurl.org/Wjswa7

* U via die site erg gemakkelijk een bijdrage 
mag leveren?
 
* Tryater op 2 maart o.s. de hylaryske foarstelling 
 Stampot Schmidt spilet

* Jûns om 19.30 oere yn it MFC Maggenheim 
 te Makkum

* Geskikt is foar bern fanôf 6 jier 
 mar ek foar folwoeksenen

* De foarferkeap op 15 febrewaris begjint by
 Kantoor en Boekhandel T. Coufreur Makkum

* Till. reservearje 06-12229896 (Fokje Lutgendorff)

“Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren”

Op 10 februari is overleden onze bewoner de heer

Willem Yska
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
   
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Makkum, februari 2013

“Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren”

Op 9 februari is overleden onze bewoner de heer

Sjoerd Seekles
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
   
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers 
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.

Makkum, februari 2013
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Helaas ben ik gedwongen om mijn bedrijf te beëindigen.

 
Verder wil ik alle mensen bedanken welke in de afgelopen 

jaren onze winkel hebben bezocht.

                                                                        Johan Brattinga 

Ziezo Mode heeft een nieuw interieur   Door Judith van Lavieren

Makkum - Achter de dichtgeplakte ramen van 
Ziezo Mode aan de Lieuwkemastraat is in de week 
van 28 januari hard gewerkt. Er werd druk geschil-
derd en behangen en er is nieuwe verlichting 
aangebracht. Op dinsdag 5 februari kon iedereen 
weer in de winkel terecht. Het resultaat van de 
verbouwing mag er zijn. Er is gekozen voor 
antraciet met roze accenten. Door het nieuwe 
lichtplan oogt de winkel nu tot in de achterste 
hoeken ruim en licht. Ook achter de balie is meer 
ruimte ontstaan door het weghalen van een kast 
en de wanden hebben een heel ander aanzien 
gekregen door het toepassen van steigerhout.

Alie van der Veer opende Ziezo Mode in april 
2007 samen met Meriam Morriën. Ziezo Mode 
verkocht toen kinder- en herenkleding. (Misschien 
herinnert u zich nog de leuke modeshow in de 
feesttent voor de Jumbo op de dag van de opening) 
In juli 2008 stopten ze met kinderkleding en 
begonnen ze met dameskleding. Op 1 januari 2009 
heeft Alie de zaak overgenomen. Ze staat zelf 
iedere dinsdag en donderdag in de winkel. Op 
woensdag en vrijdag is dat Daniëlle Bloemsma. 
De zaterdagen doen ze per toerbeurt. Vanaf 
november 2011 is er geen herenkleding meer te 
koop bij Ziezo Mode. Het aanbod bestaat vanaf 

die datum dus volledig uit damesmode en leuke 
accessoires. Tegenwoordig zijn de hoofdmerken 
Yaya, Garcia en Tom Tailor, aangevuld met de 
merken Perla Nera en Ambika. De kleding is 
verkrijgbaar in de maten 36 tot en met 44. 
Schoenen van Fabs, sieraden van Zilla en tassen 
in diverse stijlen completeren het aanbod.

Op zaterdag 24 november hield Alie voor het eerst 
een modeshow in haar winkel. Er werkten zes 
Makkumer mannequins aan mee die elk 4 kleding-
setjes showden. De show werd om half 11, half 2 
en om half 4 gelopen en steeds kort van tevoren 
omgeroepen bij de Jumbo. Het leverde een gezellige 
en drukke dag op . Ziezo Mode organiseerde ook 
nog een verloting. Iedere klant mocht achter op 
de kassabon zijn of haar naam schrijven en ver-
volgens inleveren. Uit de ingeleverde kassabonnen 
werden 5 prijswinnaars getrokken die deze 
zaterdag onder andere met een gourmetstel naar 
huis gingen Het is Alie prima bevallen en voor 
het voorjaar heeft ze weer een modeshow met 
ditmaal zomerse kleding in de planning staan. 
Maar iedereen die van mode houdt heeft voor 
die tijd natuurlijk allang even een blik geworpen 
op het vernieuwde interieur van Ziezo Wonen en 
de leuke collectie die in de winkel hangt.
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00

1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00 

2 kg hamlappen ...........................€ 12,00 

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

2 kg haas / ribkarbonade.............€ 12,50 

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

1 kg schnitzel...............................€   7,50 

2 kg rundvlees .............................€ 12,00 

1 kg verse worst ..........................€   4,50 

2 kg shoarma...............................€ 10,50 

1 kg varkenshaas ........................ € 11,00 

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

1 kg kipfilet ..................................€   6,50 

5 slavinken ..................................€   4,00 

5 kipschnitzels .............................€   4,00 

5 zigeunerschnitzels ....................€   4,00 

5 hamburgers ..............................€   4,00 

5 droge worst...............................€   4,00 

3 kg krabbetjes ..........................€   10,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Geef je snel op voor de reünie 
Christelijk onderwijs Makkum (CBS De Ark)

Jaarvergadering Vogelwacht Makkum

Welke spellen waren het populairst op het school-
plein? Aan welk vak heb jij de beste herinneringen? 
Waar ging jouw spreekbeurt over? Hoe is het 
met mijn vroegere schoolvriendje? Waar ging 
ons schoolreisje heen? Ken jij nog een liedje van 
de musical? De meeste vragen zul je na even 
nadenken wel kunnen beantwoorden. En als je 
het antwoord hebt bedacht, zal er vast een glim-
lach op je gezicht verschijnen! Leuker is het nog, 
om de vragen en antwoorden met je oud klas-
genoten te delen. Zij zullen weer dingen noemen, 
die jij even was vergeten! Vandaar dat we het 
150 jarig bestaan van onze school aangrijpen om 
een reünie te organiseren. Oude foto’s, mooie 
verhalen, vele vragen, opgaven uit het hele land 
en zelfs mailberichten vanaf de andere kant van 
de wereld! We hebben met de eerste aankondig-
ingen van de reünie op 19 April heel wat los 
gemaakt in Makkum en omgeving. We horen van 
alle kanten dat oud- leerlingen en leerkrachten  
met elkaar overleggen of ze gaan. De eerste 
honderd aanmeldingen zijn al binnen. Voor ons 
als organisatie is het niet de vraag of je komt, maar 
wanneer je je gaat opgeven. Er ligt een feestelijk 
middag- en avondprogramma klaar, waar ook 
ruimte is om zelf dingen te ondernemen.

Het voorprogramma bestaat uit een dansshow 
door de huidige leerlingen van de school. Daarna 

is de inloop met koffie en thee en zullen een aantal 
mensen het woord richten tot de aanwezigen. 
Vervolgens worden de reünisten bij oud klas-
genoten in groepjes samengebracht. Bij een 
klein aantal deelnemers van één klas, worden 
deze samengevoegd bij een jaar eerder of later. 
In deze groepen wordt een spel gespeeld waar-
door je ervaringen van vroeger en nu kunt delen. 
Na dit onderdeel vol met herinneringen, humor 
en ander soort verhalen, is er een koud / warm 
buffet beschikbaar en kan er (onder begeleiding 
van een muziekband) doorgekletst worden.

Dit alles zal plaats vinden in een speciale feesttent 
op het schoolplein van CBS de Ark. Het geheel 
zal aangekleed worden met oude foto’s, een ten-
toonstelling over 150 jaar Christelijk onderwijs 
in Makkum en er zijn een aantal “special acts”. 
Aanmelden kan per mail via nicolevanraay@
hotmail.com, telefoon via 0639797382 of per 
brief: postbus 86,  8754 ZP Makkum. 
Wil je eerst het hele programma zien? Kijken wie 
je al voor zijn geweest met aanmelden? Kijk dan 
snel op de website: reuniecbsdeark.webnode.nl 
of op www.facebook.com/cbsdeark. Als je zin 
hebt in een dag vol mooie herinneringen, her-
nieuwde ontmoetingen en nog veel meer: Dan 
zien we je op de reünie van 150 jaar christelijk 
basisonderwijs Makkum!

Het voorjaar staat voor de deur. Winter en lente 
wisselen in deze periode stuivertje. Wat de weer-
mannen ook roepen de natuur weet het vaak het 
best. Wanneer de eenden meer oog voor elkaar 
en niet meer voor het brood tijdens het bijvoeren 
hebben, komt de lente spoedig. In de lente breekt 
de drukke tijd aan voor Vogelwacht Makkum. 
Zo is het jaar begonnen met winter-bijvoeren, de 
filmavond in de Prins en onlangs de koekactie. 
Volgend jaar pakken we de koekactie groter op. 
Dit jaar konden we een groot deel kwijt bij de 
bedrijven in Makkum. Hierdoor werd het aantal 
deur aan deur verkleind. Diegene die ons hierbij 
gesteund heeft hartelijk dank! 

Jaarvergadering
20 februari organiseren wij de jaarvergadering. 
Voor leden en geïnteresseerden. Tijdens de jaar-
vergadering kijken we terug op een mooi jubileum-
jaar en wordt het bestuur vastgesteld door de leden. 
Het bestuur van de wacht zal op een aantal posities 
wijzigen. Gelukkig hebben we twee kandidaat 
bestuursleden gevonden en gaan we na een lange 
staat van dienst afscheid nemen van een aantal 
leden. Daarnaast is achter de schermen gewerkt 
aan het oprichten van de wacht als officiële 
vereniging en wordt de betaalwijze en hoogte van 
contributie vastgesteld. Tijdens de vergadering weer 
een gezellige verloting en onder de ‘aaisykers’ 
onder onze leden: uw persoonlijke aaisykers- en 

nazorgpas is tegen € 5,00 verkrijgbaar bij de 
penningmeester. Wilt u meebeslissen, prijzen 
winnen, gezellig samenzijn of aaisykje dit jaar? 
Kom dan woensdag avond 20 februari vanaf 
19.45 uur in de Prins in Makkum. Volgende week 
wordt in deze krant de uitnodiging gepubliceerd. 

Aaisykjen
Provincie Fryslân heeft voor de komende drie 
jaar ontheffing verleend op het verbod uit de 
flora en faunawet. De ontheffing geeft lief-
hebbers van kievietseieren de mogelijkheid om 
in de maand april beperkt te aaisykjen in samen-
hang met nestbescherming na de sluitingstijd. 
De komst van de kievit kenmerkt het begin van 
het zomerseizoen. Ook dit jaar kunt u tijdens de 
jaarvergadering een datum prikken wanneer het 
eerste kievitsei gevonden wordt. In Makkum 
zijn er ongeveer 45 actieve nazorgers actief. 
Wilt u hier meer over weten kom dan op de 
vergadering of neem contact met ons op. 
Aaisykjen is toegestaan voor een beperkt aantal 
eieren (quotum) en het geraapte aantal wordt per 
SMS geregistreerd. Nu biedt de Jumbo Kooistra 
een goedkoop telefoon abonnement aan waar-
mee u ook nog Vogelwacht Makkum steunt! 
Maatschappelijk verantwoord eieren door SMS-
en is niet mogelijk!

Vogelwacht Makkum eo.
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Kapsalon Kreatief
             

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

Markt 15
8754 CM Makkum

0515-232340

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type    2010  €  15950,-

Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,  dec-2010     verkocht!

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  11450,-

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm  11-2007  €  10880,-   

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm   2010  €  10945,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi  2009  €  11250,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm     2008  €  9995,-

Citroen C4 Picasso 1.8-16v,ac,cruise..  2008  €   9945,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd  2008  €   9445,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   8500,-

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise   2005  €   7850,- 

Renault Twingo 1.2i Dynamique,a/c,17dkm 2008  €   5650,-

Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen  2005      verkocht!

Hyundai Atos, 5drs,cpv,st.bekr,90dkm 2003      verkocht! 

Mitsubishi Spacestar 1.6 Familie,airco  2002  €   2795,-

Volkswagen Golf Tdi 77kw
Businessline, 5drs, Zilver, airco, 
radio-cd, Cpv+ afst bediening,
El.ramen, trekhaak
129dkm   bj 11-2007

 10.880,-

Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!  
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

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

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

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

B-kant nieuwe Zware Jongens 
single succesvoller dan A-kant

De Sneker Fokko Dam en Arie Kuipers uit 
Makkum, alias de Zware Jongens, komen ieder 
jaar met een carnavalssingle. Dit jaar is dat het 
liedje ‘Houd er de moed maar in’, met op de 
B-kant een gezongen versie op het aloude liedje 
‘Der Alte Dessauer’, getiteld ‘We heffen de 
glazen’. Nu is het unieke dat deze B-kant succes-
voller is dan de A-kant. Deze week is ‘We heffen 
de glazen’ binnengekomen op nummer 72 in de 
Mega Top 100. 

Vanwege dit succes is er onmiddellijk een video-
clipje van dit liedje op You Tube gezet, waarin 
beelden worden gebruikt van het nog uit te 
zenden tv-programma ‘POLONAISE’, dat in het 
carnavalsweekend door de TROS wordt uitge-
zonden. In het clipje figureren o.a. Prins 
Boudewijn met Gevolg van C.V. De Oeletoeters 
uit Sneek, met vooral ook de voorzitter van deze 
vereniging, Eddy Mensink, prominent in beeld. 

Erg grappig is te melden dat op het liedje ‘Houd 
er de moed maar in’, medewerking wordt ver-
leend door dweilkapel ‘de Bloaskaken’ en op 
’We heffen de glazen’ toetert de bekende kapel 
‘Kleintje Pils’ er op los. Zou er voor Zware 
Jongen Fokko Dam nu toch nog leven zijn na de 
Blauhúster Dakkapel? Beide nummers zijn te 
vinden op You Tube .

Kunst op school
Op vrijdag 15 februari is er een kunst-expositie 
op openbare school De Utskoat in Witmarsum. 
Alle kinderen ontpoppen zich nu als ware kun-
stenaars en zijn druk bezig met het maken van 
hun kunst-werken. In totaal bestaat de expositie 
straks uit een kleine 80 werken en de leerlingen 
willen heel graag dat er zo veel mogelijk bezoekers 
komen kijken naar hun kunstwerken. Wees wel-
kom om de prachtige creaties van de kinderen 
uit groep 1 tot en met 8 te bewonderen. Komt 
allen op 15 februari tussen 11.00 en 11.45 uur 
naar obs De Utskoat.                                             

Team obs De Utskoat

Vrouwen van Nu 
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. heeft haar volgende afdelings-
avond op dinsdag 19 februari a.s., om 19,45 uur  
in de Gekroonde Roskam te Witmarsum. Op deze 
avond komt Aly van der Mark, bekend van Omrop 
Fryslan, haar boek “Fan roazen en framboazen-
wyn” presenteren. Ze vertelt over het wel en wee 
van de tuin, maar ook over de familiegeschiedenis, 
die vol verrassingen bleek te zitten. Gasten en 
nieuwe leden zijn van harte welkom.
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Te koop Silver Dawn

Lieve schimmel 
welsh B/C pony 12 jaar 
en super betrouwbaar!

Ze zoekt een goed plekje!

Tel.nr.: 0517-532024

GEVRAAGD:

Een huishoudelijk medewerker
Voor circa 8 uur p. week

Interesse?
Bel: 0610822959

Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD)     
In opdracht van de vereniging MAD hebben 
studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein 
te Leeuwarden een onderzoek door middel van 
een enquête verricht in Makkum. De aanleiding 
om dit onderzoek te laten verrichten is te weten 
te komen hoe de bewoners van Makkum denken 
over de problemen die MAD wil aanpakken. Als 
eerste is dit de ecologische, sociale en economi-
sche noodzaak om de maatschappij duurzaam in 
te richten. Dit is nodig omdat op mondiale schaal 
de natuurlijke delfstoffen beginnen op te raken 
en grote milieuproblemen ontstaan. Als tweede 
punt wil MAD een ecologisch groenbeleid in het 
dorp ontwikkelen, zoals het inrichten van dorps- 
en schooltuinen, het aanplanten van eetbaar groen, 
het bevorderen van de biodiversiteit. Voor dit 
alles is betrokkenheid van de bewoners bij de 
leefomgeving van belang. Dit bevordert de sociale 
cohesie, wat gunstig is voor de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van Makkum.

MAD heeft al enkele activiteiten gestart. Er is 
een dorpstuin bij het verzorgingshuis in ontwik-
keling, waar dit jaar schoolkinderen aan de slag 
kunnen. Ook heeft de gemeente 6 terreintjes in 
het dorp aangewezen waar bewoners zelf de 
inrichting en het onderhoud mogen organiseren. 
Er is een begin gemaakt met de distributie van 
ecologisch verantwoord geproduceerd voedsel.  
Om een inzicht te krijgen in de mening van de 

bewoners over duurzaamheid, groenbeleid en 
sociale voorzieningen is een enquête verspreid. 
De resultaten zijn verwerkt in het adviesrapport. 
Het is een eerste peiling over de belangstelling 
voor deze onderwerpen in Makkum.

Enkele conclusies uit het rapport:
1 De bewoners waren minder tevreden over het 
 groen in het dorp. Het is dus gunstig dat er nu 
 een dorpstuin gerealiseerd kan worden en dat 
 verschillende groengebieden aangepakt kunnen 
 worden.
2 De isolatie van de huizen wordt als onvol-
 doende ervaren.
3 Vooral voor het kleinschalig opwekken van 
 duurzame energie (bijvoorbeeld door middel 
 van zonnepanelen; het oprichten van een
 energiecoöperatie) is duidelijk belangstelling.
4 Meer diversiteit in de verkoop van levens-
 middelen werd belangrijk gevonden, vooral 
 de beschikbaarheid van biologisch voedsel uit de 
 omgeving van Makkum kan verbeterd worden.

De resultaten van het onderzoek laten zien, dat op 
de genoemde gebieden nog veel te bereiken valt.
MAD dankt Lysbeth, Robin, Stefan, Niels en 
hun begeleidster Mirjam voor hun inzet. Verdere 
informatie is te verkrijgen bij Pleuny of Evelien: 
MADuurzaam@makkum.nl

Kinderdagverblijf De Bovenkruier Witmarsum in de bibliotheek

In het kader van de nationale voorleesdagen 
hebben de peuters van kinderdagverblijf De 
Bovenkruier op donderdag 31 januari jl. een 
bezoek gebracht aan de bibliotheek in Witmarsum. 
Tijdens het bibliotheekbezoek werd een voor-
leesfeest gevierd waarbij het prentenboek `Nog 
100 nachtjes slapen`centraal stond. In Nog 100 
nachtjes slapen kan Dorus niet wachten tot ze 
jarig is, dus maakt ze zelf een feestje. Haar moeder 
heeft gezegd dat ze lekker mag gaan knippen, 
dus knipt ze mooie lapjes: uit het tafelkleed, de 

jurk van mama, de jurken aan de waslijn, door 
de hele stad! In de bibliotheek konden we zien 
dat er van deze lapjes vlaggetjes gemaakt zijn en 
er hangen mooie ballonnen voor een echt feest! 
Er werd dan ook nog enthousiast gezongen en 
gedanst! Hierna kregen de kinderen een pakje 
drinken en een lekker koekje, want van dat feesten 
krijg je wel honger en dorst! Als laatste mochten 
de kinderen een boek uitzoeken om te lenen van 
de bibliotheek. Al met al een zeer geslaagd voor-
leesfeest!

eigen fotoeigen foto
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Februari aanbieding!! 
Schoonheidsbehandeling (60 min.)
Incl. epileren en verven wenkbrauwen)
+ 10  min turbobruiner 

 39,95
Ook strippenkaarten 
voor de zonnebank te verkrijgen 
10 x 10 minuten  45,00 
10 x 20 minuten  75,00

Kerkstraat 8
8754 CT Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Kazemattenmuseum op zoek naar “Bijzonder Voorwerp !”
Alle Oorlogs- en Verzetsmusea en Herinnerings-
centra in Nederland zijn door het “Nationaal 
Comité 4 en 5 mei”, uitgenodigd, deel te nemen 
aan de campagne “De Tweede Wereldoorlog in 
100 voorwerpen”. Het Kazemattenmuseum Korn-
werderzand neemt deel aan deze campagne en 
dient tenminste 1 voorwerp te leveren. Natuurlijk 
beschikt het museum over een zeer aanzienlijke 
collectie voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog. 
Echter, voor de deelname aan deze multimedia 
campagne, wordt  toch nog gezocht naar dat ene 
hele bijzondere voorwerp, dat de oorlog en de 
bezetting symboliseert en daaraan duidelijke 
herinneringen oproept. Er worden landelijk 100 
voorwerpen geselecteerd, er komen een website, 
radio- en TV-spots, een catalogus, artikelen in 
diverse bladen en deze 100 voorwerpen worden 
vanaf  begin 2014 geëxposeerd in de Kunsthal in 

Rotterdam. Interesse gaat met name uit, naar 
voorwerpen met een verhaal. Deze campagne is 
ontstaan uit de uitkomst van het Vrijheids-
onderzoek, dat in 2011 is gehouden en waaruit 
bleek, dat de Nederlandse bevolking nog steeds is 
geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Voor 
contact en nadere informatie h.cieraad@chello.nl. 

Het museum maakt zich inmiddels op, voor het 
32-ste Nationaal Museumweekend op 6 en 7 april,  
de opening van het seizoen op 1 mei en de jaarlijkse 
Dodenherdenking op 4 mei. Bovendien bereid 
men zich voor op de reeks van 20 voorstellingen 
van het stuk ”Oarlochstrienen” - geschreven door 
Marijke Geertsma -  die in de maand april zullen 
worden opgevoerd in het Kazemattenmuseum, 
door het theatergezelschap JM Teaterwurk.

'NorthWest-Kiteboarding' uit Makkum exposeert 
op Boot Düsseldorf

De in Makkum gevestigde Kitesurfschool 
'NorthWest-Kiteboarding' exposeerde van 19-27 
januari jl. op Europa ‘s grootste en internationale 
Watersportbeurs: 'Boot Düsseldorf'. Door de 
internationale erkenning van de VDWS, een 
kwaliteitskeurmerk voor Surf- en Kite scholen, 
is het voor de Kite school uit Makkum mogelijk 
op deze grootse beurs aanwezig te zijn.

Naast het aanprijzen van eigen Kitesurf cursussen 
werd ook de 'kitesurflocatie' Makkum op de 
kaart gezet en onder de aandacht gebracht bij het 
Duitse publiek. Ook het Beach Hotel de Vigilante 
en de Camping de Holle Poarte en Sotterum 
werden vertegenwoordigd door de kite school 
om duidelijk te maken dat je voor een leuke tijd 
gecombineerd met watersport in Makkum moet 
zijn. Door het ondiepe water behoren Makkum 
en Kornwerderzand tot de beste en rustigste 
kite(les)locaties van Nederland, zo niet van 
Europa. Of je nou beginner bent of expert. 
Kitesurfen wordt steeds populairder en heeft 
zich in de loop van de jaren ontwikkeld van 

extreme-sport tot volkssport en iedereen kan het 
leren… van 7 tot 70 jaar.

NorthWest-Kiteboarding is een door de VDWS-
international en Watersportverbond (voorheen 
KNWV) erkende kitesurfschool met meer dan 
10 jaar ervaring in Kitesurfing en de daarbij 
behorende leer-concepten. Naast eigenaar van de 
school is Marcus Schlüter tevens opleider en 
examinator voor het Watersportverbond voor 
nieuw op te leiden Kitesurfinstructeurs. NorthWest-
Kiteboarding verzorgt (bij temp. boven 10 graden) 
het gehele jaar door kitesurflessen aan particu-
lieren en bedrijven waarbij persoonlijke begelei-
ding voorop staat. Tevens zijn zij test- en 
verhuurcenter voor North-Kiteboarding en kun 
je bij de school terecht voor vakbekwame
 reparaties van Kites en Boards.

Voor meer info over kitesurflessen, advies en 
begeleiding mail naar:
info@northwestkiteboarding.com of kijk op 
www.facebook.com/NorthWKiteboarding

eigen fotoeigen foto



pag. 8 MAKKUMER BELBOEI - 13 februari 2013



pag. 9 MAKKUMER BELBOEI - 13 februari 2013

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum

iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Snertpreek 2013: vrolijk en gezellig       Door Judith van Lavieren

* Het bruidspaar werd toegesproken door Lieuwe Durksz.

Makkum - Wanneer iemand je vertelt dat hij 
naar een snertpreek is geweest zou je kunnen 
denken dat die persoon een kerkdienst heeft mee-
gemaakt waarin de voorganger een erg slechte 
preek heeft gehouden. Maar een snertpreek in de 
Vermaning van Makkum houdt iets totaal anders 
in: een kerkdienst met een informeel karakter 
met veel muzikale en ludieke intermezzo’s die 
afgesloten wordt door het gezamenlijk eten van 
een kom snert. Vrolijk en gezellig is de kortste 
samenvatting van de snertpreek van afgelopen 
zaterdag 9 februari.

Terwijl zo’n honderd mensen plaatsnamen in de 
Vermaning speelden de Notenkrakers, het jeugd-
korps van Hallujah. Zij verzorgden, onder leiding 
van dirigente Nynke Jaarsma, de muzikale om-
lijsting van de snertpreek. De snertpreek heeft 
ieder jaar een ander thema. Dit jaar was dat 
thema “de trouwerij” In de dienst figureerde een 
wel heel bijzonder bruidspaar: Hidzer Sietzema 
en Durkje Hoeksema. Iedereen werd welkom 
geheten door Flora Visser, zij zag er opvallend 
uit, gehuld in de kleding van de Mennonieten 
van over de oceaan. De Bouwers, de jeugdgroep 
van de Doopsgezinde Kerk, zetten daarna met-
een de toon door een aantal goede moppen te 
tappen. Ook de moeders van het bruidspaar 
(Hilly en Pietsy van Dijk) lieten iedereen lachen 
met het alom bekende alfabet. Het bruidspaar 
zag er erg gelukkig uit. Betrouwbare bronnen 

meldden dat de bruidegom verzuchtte: “Als je 
me zoekt, ik ben in de wolken”

Lieuwe Durksz, de nieuwe voorganger van de 
Vermaning, was de ceremoniemeester van het feest. 
Hij droeg een aantal mooie verzen over de liefde 
uit Hooglied voor, de ene keer gesproken door 
een vrouw en dan weer door een man. Naast het 
alfabet en de stukjes kwamen ook de andere 
golden oldies van een bruiloft voorbij. De Noten-
krakers zorgden ervoor dat er een polonaise kon 
worden gelopen en natuurlijk klonk het “Lang 
zullen ze leven”. Het bruidsboeket werd door de 
bruid naar de gasten gegooid. (Zorgvuldig koos 
ze daarvoor de hoek met de meeste vrijgezellen.) 
Karin Wijma zong The Rose voor Hidzer en Durkje, 
een kippenvelmomentje.

Tot slot werd iedereen uitgenodigd om mee te 
eten. Iedereen liet zich de door Wijke Sietzema 
gemaakte snert goed smaken, ook de broodjes 
spek en knakworst gingen erin als koek. Nadat 
de Notenkrakers nog een keer hun feesthit 
“Ik neem je mee” hadden gespeeld was de snert-
preek afgelopen. Voor wie dat wou was er nog 
de gelegenheid om even na te zitten met een 
hapje en een drankje. Terwijl de laatste kruikjes 
wijn geleegd werden beleefden vele bruilofts-
gasten nog een genoeglijk halfuurtje met het 
kersverse paar en maakten op de valreep de 
bruidstaart soldaat. 
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Ruim 100 senioren regio Makkum & Witmarsum naar Fittest 

Dit was het tafeltje waar de handvaardigheid werd getest.

Op woensdag 6 februari 2013 verwelkomden Gym-
nastiekvereniging DES, Sportdorp Wytmarsum e.o. 
en gemeente Súdwest-Fryslân ruim 100 senioren 
uit de regio Witmarsum & Makkum voor de 
GALM Fittest in Makkum. 

Fittest
“Hoe fit ben ik en welk beweegaanbod past het 
beste bij mij?” Op die vragen kregen bewoners 
in de regio Witmarsum en Makkum van 65 t/m 
79 jaar antwoord tijdens de Fittest op woensdag 
6 februari in sporthal “Maggenheim” te Makkum. 
Deze test meet onder andere de reactietijd, knijp-
kracht, lenigheid en het uithoudingsvermogen voor 
wandelen. Daarnaast worden bloeddruk en lengte/ 
gewicht gemeten. Bij stands van Fysio Witmarsum, 
de Thuiszorg, Waterpark Mounewetter en Timpaan 
Welzijn was aanvullende informatie beschikbaar. 

Deelnemers konden ook direct terecht bij de hoor-
specialist voor een gehoortest. Een team enthou-
siaste vrijwilligers van de Gymnastiekverenigingen 
DES (Makkum), V&O (Witmarsum), D.I.O. 
(Pingjum) en verschillende CIOS studenten
hebben de Buurtsportcoaches van de gemeente 
Súdwest-Fryslân bijgestaan bij de uitvoering van 
de Fittest. Bij het werven van de deelnemers 
hebben vrijwilligers van DES, inwoners van 
Makkum en omstreken persoonlijk benaderd. 

Via Fittest naar beweegprogramma in de buurt
Na afloop van de test kregen deelnemers advies 
over sporten & bewegen en zijn zij uitgenodigd 
om deel te nemen aan (bestaande) beweeggroepen 
in de buurt, waaronder de GALM-groep van DES. 
Dit aanbod is in samenwerking met de Buurtsport-
coach en de sportaanbieder opgesteld. 

De Alpe d’Huez beklimmen
Beste lezer van de MB, 
Op 5 juni a.s. ga ik de uitdaging aan om de Alpe 
d’Huez te beklimmen, omdat ik graag iets wil doen 
tegen de vreselijke ziekte kanker. Persoonlijk wil 
ik graag mijn sportieve en financiële bijdrage 
leveren aan de KWF- kankerbestrijding. De 
onmacht die ik heb ervaren bij veel mensen ga en 
wil ik omzetten in kracht! Ik ben in de gelukkige 
gezonde positie om deze beklimming maar 
vooral ook sportieve aandaging aan te gaan. De 
strijd aan te gaan en te voelen wat al die kanker-
patienten iedere dag ervaren. Als naaste(n) kun 
je zo weinig doen en ervaar je meestal maar één 
ding en dat is machteloosheid! Deze vreselijke 
ziekte moet de wereld uit en dat is mogelijk! 
Voor dit onderzoek is geld nodig, gewoonweg heel 
veel geld nodig. Daarom ga ik mijn sportieve 
grenzen verleggen door hardlopend de Alpenreus 
te beklimmen. Kankerpatiënten geven hun strijd 
nooit op, ik geef niet op tijdens de beklimming 
van de Alpe d’Huez en hou mijn doel voor ogen. 
Kom net als ik in beweging tegen kanker en 
steun mij en daardoor het KWF-kankerbestrijding, 
alle kleine beetjes helpen!! Dank jullie wel, voor 
jullie steun en medewerking.
Kijk op onderstaande link om te doneren;
www.teamswf.nl en klik op het kopje teams, 
wanneer je op de foto Alie Postma klikt, kom je  
op mijn persoonlijke deelnemerspagina en kun je 
een bedrag doneren of je mag het overmaken via 
rekeningnummer 16.01.00.550 t.n.v. A. Postma-
Kooistra (o.v.v. donatie kankerbestrijding)

Alie Postma

Manon Poelsma wint brons op judotoernooi in Sleen

Afgelopen zaterdag was er in Sleen het jaarlijks 
IJspegel toernooi voor judoka's van 6 jaar en ouder. 
Ook judoka's van Judo Witmarsum kwamen hier 
in actie. Manon Poelsma (9 jaar - 40 kg) begon het 
toernooi heel leuk. Ze was bezig met goed aan-
vallend judo, tijdens de partij werd er niet gescoord. 
Helaas vond de scheidsrechter de tegenstander 
meer aanvallend waardoor Manon de partij verloor. 
Ze liet zich echter niet kennen en tijdens de tweede 
partij ging ze weer volop van start. Met een mooie 
heuptechniek scoorde Manon een technisch 
ippon (10 punten). Ze wist dit door te zetten in 
de derde partij. Met een nette heuptechniek 
(waza ari, 7 punten) wist Manon een houdgreep 
te maken en hier de partij mee te winnen. De 

vierde partij was weer erg spannend. Lange tijd 
ging deze gelijk op, beide judoka's waren aan-
vallend bezig. De tegenstandster wist een techniek 
te maken en hier een score mee te maken. Deze 
score bleef staan, Manon 'vocht' nog goed verder 
maar kon geen tegenscore meer maken. Een 
nette derde prijs ging mee terug naar Makkum.

Rens van der Kooij (12 jaar, - 60 kg) liet zich de 
eerste partij enorm verrassen. De tweede partij 
ging tegen een oudere judoka, Rens hield heel 
goed stand maar kon niet verhinderen dat deze 
partij verloren ging. Hij liet zijn goede judo kant 
zien en ging positief verder in het toernooi. De 
derde partij werd vlot gewonnen met een hele 
mooie combinatie O Goshi (heuptechniek)-O 
Soto Gari (beentechniek). De laatste poule partij 
ging tegen zijn eeuwig rivaal (en trainings-
maatje) Lammert Dijkstra. Rens liet zien dat hij 
uit is op revanche en scoorde met een mooie 
heuptechniek een waza ari. Lammert bleef strij-
den en wist nog een kleine tegenscore te maken. 
Zo liet Rens aan ieder zien dat er zeker rekening 
met hem moet worden gehouden. Aan het einde 
waren er drie judoka's met even veel gewonnen 
wedstrijden, helaas kwam Rens 3 punten te kort 
om met eremetaal naar huis te gaan.

eigen fotoeigen foto

Feestelijke opening basketbal-
paal schoolplein Witmarsum
Witmarsum - Op woensdag 27 februari is er 
een feestelijke opening van de basketbalpaal op 
het schoolplein. Iedereen is welkom. Om 11.40 
uur wordt de basketbalpaal op ludieke wijze 
door de langste man van Witmarsum geopend. 
De basketbalpaal is een cadeau van Dorpsbelang 
Witmarsum aan de basisscholen. De paal staat 
op het schoolplein van ‘De Bonkelder’ en ‘De 
Utskoat’. Basketbal is een professionele sport, 
afkomstig uit Amerika. Wie weet worden profs 
als Magic Johnsen of Michael Jordan nu opge-
volgd door aanstormend talent uit Witmarsum. 
In 2008 heeft Dorpsbelang Witmarsum de bas-
ketbalpaal gekocht. In eerste instantie stond de 
paal achter de jeugdsoos. Deze plek bleek te veel 
verscholen te zijn in het dorp, bovendien is de 
jeugdsoos inmiddels opgeheven. Op het school-
plein van beide basisscholen stond een ‘basket-
korf’ die aan vervanging toe was en omdat alle 
kinderen in Witmarsum dagelijks op het school-
plein spelen, staat de basketbalpaal nu op een 
goede plek. Voor basketballen heb je ballen 
nodig en Dorpsbelang Witmarsum geeft de leer-
lingen van beide scholen een aantal ballen, zodat 
ze meteen een wedstrijdje kunnen gaan spelen.
Dorpsbelang Witmarsum bedankt met name de 
familie Haitsma voor het plaatsen van de basket-
balpaal. Er was groot materieel voor nodig en 
daarover beschikte Dorpsbelang Witmarsum 
niet. We wensen alle basisschoolleerlingen veel 
plezier met hun nieuwe speeltje.
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Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 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: De Poon 10, 8754 BV Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.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.

Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 16 februari
Makkum 1 - Tonego 1 15:00
Makkum 3 - AVC 3 12:30

Vrijdag 15 februari 
21:00  Makkum HS 1 - S.V.W. HS 1

Nieuwe sponsor voor Dames 2

staand van v.l.n.r.: Tinet Tichelaar, Froukje Oostenveld, Hilda van Wigcheren, Elly Smink, Fonny Smink 
en Hilde Lutgendorff. Knielend v.l.n.r.: Fransiska Horjus, Linda Dijkstra en Johanna Twijnstra.

Volleybalvereniging Makkum is een nieuwe 
sponsor rijker. DA Drogisterij en Parfumerie Fizel 
in Makkum is bereid gevonden het tweede dames-
team te sponsoren en dit heeft geresulteerd in 
nieuwe shirts voor het hele team. De dames zijn erg 
blij met hun nieuwe tenue en doen hun uiterste 

best om zich te handhaven in de 1e klasse. Als 
blijk van waardering kreeg Hilda van Wigcheren 
van DA Drogisterij en Parfumerie Fizel afgelopen 
woensdag een prachtig boeket overhandigd door 
Frans Kerpel, speler van heren 1 en lid van de 
sponsorcommissie.

het parcours aan de Diepe Dolte. 

WORKUM - Op zaterdagmorgen 9 februari is 
de vierde winterwedstrijd op gewicht gevist van 
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en 
HSV Ons Genoegen aan de Diepe Dolte te 
Workum. Bij aankomst bleek het water dicht te 
liggen, maar gelukkig dat er vooraan in Workum 
nog een heel stuk open lag, dus er kon gevist 
worden. Het was gedurende de hele wedstrijd 
zonovergoten, waardoor het helemaal niet koud 

was. Er werd veel vis gevangen, waarbij de eind-
stekken van het parcours het beste waren. Bert 
Altena wist halverwege de wedstrijd een grote 
snoek te vangen, helaas telt snoek niet bij de 
winterwedstrijden. 

De uitslag was als volgt:
1. H. Olde Olthof  3421 gram
2. F. Temme 3074 gram
3. J.R. de Boer 2421 gram
4. A.D. van Assen 2173 gram
5. J.R. den Boer    1842 gram
6. T. Landskroon 1731 gram
7. K. Bakker  1638 gram
8. P. Bodenstaff 1569 gram
9. R. de Jong 904 gram
10. P. Topma 634 gram
11. B. Altena 579 gram
12. B. Dorenbos 383 gram

De grootste vis werd gevangen door Klaas 
Bakker, hij ving een kanjer van een blankvoorn 
van 32,9 cm.

De volgende winter witviswedstrijd is op zater-
dag 9 maart in de stadsgrachten van Franeker, 
aan de Ypeysingel. U dient om 07.45 uur aanwe-
zig te zijn voor de loting. Er wordt gevist van 
08.30 - 12.30 uur. 

Vierde winterwedstrijd sportvissen

eigen fotoeigen foto

Uitslagen 
van de Waardruiters
 
Koudum 09-02 pony´s dressuur:
Op deze koude dag startte Simone Dijkstra met 
Lizzy in de klasse M1 D/E pony´s, 183 punten 
voor de eerste proef en 189 punten voor de 
tweede proef sleepte zij 2x de 1e prijs in de wacht.

Sneek 10-02 Friese Kampioenschappen 
Paarden Dressuur:
Vorige week nog was Sneek de locatie voor de 
FK pony´s en deze zaterdag streden de paarden 
om het rood-wit-blauwe kampioenslint. In de 
klasse L2 kwam Jacob van der Heide maar liefst 
2 maal aan de start, met startnummer 6 kwam hij 
met Deejay Sandro de ring in en als laatste (nr. 20) 
startte hij met  Dancing R Jewel. Met een prachtige 
score van 66,83 %, 204 punten van de hoofdjury 
en 197 punten van de 2e jury behaalde Jacob van 
der Heide met Deejay Sandro een 2e plaats, 
reserve kampioen.
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Grenen box met verstelbare bodem, 20 euro 
Wipstoeltje lichtblauw 15 euro Babybadje met stop 
crèmekleurig, 5 euro Bolderkar model "heiwein" 
15 euro Tel 0517-579213

Motorblok met 5 versnellingsbak voor golf: prijs 
175,00 - type 3 tel.:06-10625167

Nieuwe Viking-Noren, maat 43, laag model € 35. 
tel.0515-420314.

zwarte HTC- telefoon in de Botterstraat. Voor 
informatie bel 0615211013

Makkum, De Holle Poarte, 3 februari:
Lichtrood cypers met witte kat, o.a. witte bles en 
poten. Zwarte halsband met zilverkleurige nopjes 
en bel. Foto www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid 
West Friesland, tel. 088-0064692.

op dinsdag 5 februari, zilveren kinderarmbandje 
met daaraan 3 bedels. waarschijnlijk op de route 
MFC - Basisschool de Ark of de Ark - de Voorn. 
Ik wil hem heel graag terug. 06 42321504

glazen jam- of groentepotjes, liefst zonder etiket, 
voor de steegjesfair. In te leveren bij Masije, 
Kerkstraat 19a, Makkum.

blad binnenvaart van 1966 tot en met 2012.
Tel. 0515 232097

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

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS AF TE HALEN

GEZOCHT

Zoekertje

Huishoudbeurs 
in de Rai Amsterdam

donderdag 21 februari 2013
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 34,00 per persoon!!!

Heerlijk shoppen in de Bazaar 
(Zwarte Markt) te Beverwijk

Zaterdag 30 maart 2013
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 30,00 per persoon!!!

De reis vindt plaats bij minimale deelname 
van 20 personen. Opstappen mogelijk 
in Makkum, Bolsward, Sneek, Workum, 
Koudum, It Finkeboskje, Balk en Lemmer.

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

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

Gezien in Makkum

* Morgen is het Valentijnsdag.

Steegjesfair nu al groot succes
Alleen al door het enthousiasme van de vele deel-
nemers is de Steegjesfair nu al een groot succes. 
Op zaterdag 23 februari van 15.00 tot 20.00 uur 
stellen vele inwoners van het Makkumer centrum 
hun garage`s, tuinen en woningen open voor een 
grote diversiteit aan activiteiten. De organisatie 
licht alvast een tipje van de sluiter op. Sietse 
Bouma stelt voor het eerst de schuren open van 
wijlen Ferdi Bouma voor een grootse schuur-
verkoop. Simon Gielstra toont zijn treinenverza-
meling op zolder aan het grote publiek en bij de 
toverlantaarn van Lize van der Meer kan men 
genieten van ouderwetse sprookjes. Er is tevens 
een spontane ‘Afterparty’ ontstaan, onder het 

genot van muziek van de Streak Easer Machine 
kan men vanaf 20.00 uur terecht in De Prins 
voor deze afterparty.

We kunnen nog steeds glazen potjes gebruiken 
(liefst zonder etiket). Deze zijn in te leveren bij 
Masije Wonen & Lifestyle op de Kerkstraat 19a. 
De bewoners van de route vragen wij hun eigen 
huis/stoep ook te voorzien van lichtjes in potjes.

Onze gast Eusie roept ook uw (reclame)boodschap 
om voor slechts 10 euro. Er kunnen nog een 
aantal bij. Het opgeven van de tekst en betaling 
is eveneens bij Masije of via thomas@masije.nl

Kom je ook? Lekker sporten 
in de voorjaarsvakantie
Ook dit jaar worden er in de voorjaarsvakantie 
verschillende sport- en spelinstuiven georgani-
seerd in de gemeente Súdwest-Fryslân. Kinderen 
van de basisschool kunnen tijdens deze instuif 
o.a. freerunnen, muurkaatsen, dansen, springen 
en racen over stormbanen (niet alle instuiven 
hebben dezelfde spellen / sporten). De sport- en 
spelinstuiven worden georganiseerd door de 
combinatiefunctionarissen van de gemeente 
Sûdwest-Fryslân. Dit jaar kunnen de kinderen 
terecht in Bolsward. We zien jullie graag tijdens 
deze instuif.

Waar: Bolsward
Wanneer: Dinsdag 19 februari
Tijd: 10:00 uur – 12:00 uur 
 en 13:00 uur – 15:00 uur
Plaats: Sporthal Middelzee
Voor wie: Groep 1 t/m 8
Entree: € 1,-


