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www.kingmawalinga.nl

T 0515 - 233 664

Aan IJsselmeerdijk met vrij uitzicht over landerijen 
gelegen vrijstaande woning met grote beschutte 

zonnige tuin, vrijstaande garage en 445 m² grond.
Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Cornwerd, Houwdijk 14

VERKOCHT O.V.

Vollie Oostenveld: ‘It rint sa’t it rint mar it rint altiid oars’!
In frou dy wit wat se wol en der wat mei docht!            Troch Doutzen Ouderkerken

Tongersdeitemiddei klokslach 5 oere sitte Jan 
Werkhoven en myn persoan by Vollie op’e bank! 
Earst mar in bakje kofje, ik mei molke en Jan 
Werkhoven sa’n djoer bakje, sa hy sels seit, mei 
alles deryn. Dus minsken as wy mei ús beiden 
op’e kofje komme dan witte jimme dat alfast! 
‘Hoe wolst it ha mei de foto Vollie,’ wie de fraach 
fan ús fotograaf. No miskien mei alle nagellakjes 
op’e bank? Wit net wa op it idee kaam, mar wy 
mei ús beiden op ’e foto. Wylst Vollie myn nagels 
lakte, wie krekt der wer oan ta, makke Jan 
Werkhoven de foto. Drekt ien fan Vollie har 
kwaliteiten te pakken. Vollie hat in oplieding 
foar nagelstyliste dyn yn Joure en dizze nagel-
fersoarging is ien fan har wurksumheden, sa 
troch de wike. Op har webside www.retouch-
nails.come2me.nl kinst mear ynfo fine deroer.

Kin Vollie eins fan de keatsferiening yn Makkum 
wer’t se meastal foar best opslacht. Opfallend 
omt se by de froulju eins alles wint. Krêft en 
technyk, moai om har keatsen te sjen. Mar der is 
mear te fertellen oer dizze bysûndere frou! Vollie 
hat oan it CHN yn Ljouwert de PABO folge. Nei 
har oplieding hat se oardeljier op ‘Mooi Gaaster-
land’ wurke. Dernei noch in heal jier op de 
Witakkerskoalle yn Riis. Op dit momint wurket 
Vollie yn Drachten op Tjallingahiem. In opfang-
plak foar jongerein fan 14 oant 16 jier dy’t net 
mear thús wenje kinne. Mar derneist noch 
genoch tiid oer foar oare saken en sa komme by 
har oare aktiviteit. It oarganisearjen fan berne-

feestjes (www.volliesbernefeesten.com2me.nl). 
Net Vollie betinkt it feestje, nee dat betinke de 
bern sels. ‘Ik bepraat earst mei de bern wat se 
wolle en dan wurkje ik it fierder ut. Betink dan 
it hiele programma, meitsje de útnoadigingen, 
soargje foar it iten en drinken’. Sels de ‘mee-
neemzakjes’ wurde net ferjitten. Ik neam se frij 
fertaald yn it Fryk mar meinimpûdsjes. Miskien 
noch moaier de nei-ôfrinpûdsjes. Dy spesjale 
pûdsjes foar de bern wurde makke troch Ria 
Oosterveld de mem fan Vollie. Se sjoche der 
prachtich út, makke fan stof en net ien itselde. 
Allinich om sa’n pûdsje soest al sa’n feestje ha 
wolle by Vollie!

In spesjaal plakje yn dit artikel krijt har namme-
kaartsje. In kaartsje mei in ferhaal derachter. 
Alderearst oer it logo. It logo fan Vollie is de hân 
fan Fathima, in symbool dat stiet foar feilichheid 
en gelok. It kaartsje is oan beide siden bedrukt. 
De iene kant stiet foar de bernefeestjes. It wurk-
je mei bern, wer’t feilichheid sintraal stiet. De 
oare side stiet foar har wurk as nagelstyliste. De 
hân fan Fatima stiet wer sintraal mar no eins mei 
de letterlike betsjutting. It idee achter dit alles is 
har reis nei Israël west. Geartsje Haytema, fan 
FiksDesign, hat it logo en it nammekaartsje fier-
der útwurke. Moai dien en betocht! En sa kom ik 
oan it ein fan myn artikel oer in bysûndere frou 
dy’t har energy krijt fan har famylje en har freo-
nen. In frou dy’t giet foar it begelieden fan jonge 
minsken en har wat posityfs meijaan wol.
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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 De Wtitte Heren 
Praktijk 0515 – 238980 / Privé 0515 – 238981 / 238982
- 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
Dinsdag 17 t/m Zondag 22 januari:
Driebanden biljart toernooi
In De Zwaan, De Belboei en De Prins
Aanvang: 19.00 uur, Zater- en Zondag: 14.00 uur
 
Donderdag 19 januari:
Informatiemiddag SeniorWeb in de bibliotheek.
Aanvang 14.00 uur.
 
Zaterdag 21 januari:
Open Makkumer Wintertrimloop
Start is op de Kleiweg bij de Rotonde
Aanvang: 11.00 uur
 
Dinsdag 24 januari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 20 januari:
Makkum – Doopsgezindekerk, 17.00 uur
Dienst met poëzie en muziek.

Zondag 22 januari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
 
Makkum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. G van der Woude

’t Scheepke onder Jezus’ hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top….

Na een liefdevolle verzorging in ,,De Schans” 
te Zwartsluis, is van ons heengegaan onze broer, 
zwager en oom

Jasper van der Linde
sinds 30 oktober 1993 weduwnaar 

van Diny van der Linde-Bruins Slot

* Spaarnewoude,  † Zwartsluis,
   21 november 1920       14 januari 2012

 Canada: Annie en Henk van der Veen

 Monnickendam: Jaap en Foekje van der Linde
  
  Hendrika van der Linde †
  Gerrit van der Linde †
  Alle van der Linde †
  Grietje Boorsma-van der Linde †
 
  Neven en nichten 

Het kan zomaar
16 januari 65 jaar

Gefeliciteerd

CBS De Ark 10 weken 
omgetoverd tot fruitschool
Start Europees Schoolfruitprogramma

Makkum – CBS De Ark start vanaf woensdag 18  
januari 2012 met het Europese Schoolfruit-
programma. De leerlingen van de groepen één tot 
en met acht van de school genieten de komende 
10 weken van heerlijk vers fruit dat wekelijks 
door Fruitschool gebracht wordt. Het fruit, de 
groenten, posters en het lesmateriaal toveren de 
school om tot een ware fruitschool.

Directeur Letty Loerts-Bakkes is enthousiast over 
het project “Jonge kinderen kun je nog beïnvloeden 
wat smaak betreft. Helaas zien ook wij dat steeds 
jongere kinderen minder fruit eten. En het school-
fruitproject is een leuke stimulans om weer 
gezondere tussendoortjes op school te eten.”

Fruitschool sponsor EU-schoolfruitprogramma
Het Europese Schoolfruitprogramma wordt voor 
50% gefinancierd door de Europese Unie. De 
andere helft wordt betaald door leveranciers uit 
de groente- en fruitsector in Nederland. Zij zijn 
tevens de leveranciers van groenten en fruit bin-
nen dit programma. Fruitschool is een van de 
sponsoren van dit programma en wil hiermee 
samen met de Europese Unie kinderen laten 
inzien dat fruit heerlijk smaakt en dat gezond en 
lekker dus ook best hand in hand kunnen gaan.

Zangavond in Makkum
a.s. Zondagavond is er weer een zangdienst in de 
Baptistenkerk, C. Lenigestraat 10. Als spreker 
hebben wij uitgenodigd Ds K. Gerritsen uit Sneek. 
Het thema voor deze avond is “De weg naar 
Gods koninkrijk”!!! Als muzikale medewerking 
is er de gospelgroep “Wake Up “uit Tzum o.l.v. 
Taeke Greijdanus. De samenzang is o.l.v. br A. 
Couperus en we hopen dat het een gezegende 
avond mag worden en begint om 19.30 uur. 

U bent allen hartelijk welkom en na afloop is er 
gelegenheid voor een gesprek, ook is er koffie of 
thee.

Zangcommissie Makkum/Workum
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenmetworst...........................per pakje 25 cent korting

Everyday Cocktailworstjes, 120 gram.......................2 voor 1.-

Unox Rookworst, 375 gram..........................geen 3.39 nu 1.70

Everyday Filterzakjes Nr. 4, 100 stuks......................2 voor 1.-

Everyday Roodmerk Koffie, 500 gram...............van 3.89 nu 3.-

Everyday Choco Halfvol, literpak...........................2 voor 1.50

Honig Mix voor Hachee + kilo Uien.......................samen 1.85

Aanbiedingen geldig van do. 19/1 t.e.m. wo. 25/1

Kerkdiensten
* de schilderlessen voor beginners weer starten?

* dinsdagavond en woensdagmiddag is en door 
 Aukje Gietema wordt gegeven?

* Het atelier op de boerderij aan de Oude 
 Hichtumerweg 2 in Bolsward is? tel: 0515-
 572741 of 06-21895664
  
* SeniorWeb in Makkum cursussen voor 50 
 plussers geeft?

* u ook welkom bent vanaf 45 jaar?

* de info-middag ook interessant is voor oud-
 cursisten?

* u in Makkum terecht kunt voor 7 verschillende 
 cursussen?

* het nooit te laat is om iets te leren?

* Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze 
 Dijksma op 4 februari naar MFC Maggenheim 
 komen met hun nieuwste show “Moat it no sa”

* Kaarten voor deze show € 15,00 kosten

* De voorverkoop reeds is gestart bij Slagerij 
 Brattinga, in het MFC 

* en via info@mfcmaggenheim.nl.

* Er volgende week meer informatie over de 
 show in de Belboei komt

Profiteer van 19 t/m 21 januari
van dit smakelijke voordeel

PSV de Halsbânruters
 
Franeker 21 december
Hier werd een bixiewedstrijd gehouden voor jonge 
ruitertjes. Voor de Halsbânruters nam Hedwich 
Lok deel met haar pony Famico. Zij ging met twee 
eerste prijzen naar huis met 77 en 79 punten.

Maandag Vlugklaar

5 Halen / 4 Betalen
Dinsdag Verse Worst

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Donderdag t/m zaterdag

Winterkoninkje
Rookworst gevuld met zuurkool en gerookt spek

Verse Kipschnitzel
100 gram. 
Bij uw verse kipschnitzel een bakje scharrelsalade gratis

2,50
2,75

1,69

1,15
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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.

Uitslagen Sint & Kerst - November-December PuzzelActie's 2011
Prijsuitreiking 11 januari bij Gasterij Hennie Fan Richt

Afgelopen woensdag vond de prijsuitreiking plaatst 
van de diverse activiteiten (de December puzzel 
actie en Krystwilledei met de puzzel rally en de 
kleurplaatwedstrijd) van de O.V.M. in de afgelopen 
maanden. De prijzen werden door de voorzitter J. 
Brattinga en D. van der Velde uitgereikt, onder-
steund met een mooi rijm verhaal. Iedere prijswin-
naar ontving waardebonnen t.w.v. 50,00 euro en 
werden in het bloemetje gezet. Hieronder de tek-
sten en de prijswinnaars met hun rijmverhaal.

Puzzel nr. 1: Wat de eurocrisis ook kost, die puzzel 
moet worden opgelost. 
Gewonnen door: Foekje Roosjen te Makkum
Zij dacht bij haar eigen: koste wat kost,
ook deze puzzel moet opgelost.
Dus: koppie erbij en de mouwen opstropen
en, na inzending, blijven hopen dat het nu eens zou 
gaan lukken
om eind’lijk puzzelvruchten te plukken
En zie: Wij lazen na een poos(je):
De prijs kwam terecht bij Foekje Roosjen.

Puzzel nr. 2: Kansborden geven duidelijk aan wan-
neer u in Makkum uw slag kunt slaan.
Gewonnen door: G. E. W. Baalman-Weits te Pingjum
In Pingjum, aan de Pibemalaan, 
dacht een mevrouw haar slag te slaan.
Nou, dat lukte wonderwel:
De vijftig euro is uitgeteld
en komt, in deze crisistijd
in handen van G. Baalman-Weits.
Mooi meegenomen en wat is ’t fijn
om ook eens prijswinnares te zijn.

Puzzel nr. 3: Succes voor sint en piet verzekerd met 
een zingende Apotheker.
Gewonnen door: Mw. Terpstra-Bruinsma te Makkum
Hier in Makkum, op Kleiweg acht,
puzzelde zij uit alle macht
om ook eens een graantje mee te pikken.
En ziedaar, ze wist het te flikken.
Met haar weten wij allen zeker
dat de zingende Apotheker
nu onze eerste burger is.
En Terpstra – Bruinsma, dat is wis,
staat achter hem met hart en ziel,
daar zij, via hem, in de prijzen viel.

Puzzel nr. 4: Wij komen uit onze luie stoel en geven 
samen ons dorp meer smoel.
Gewonnen door: Annelies Koornstra te Makkum

Het kon vanuit de luie stoel:
Puzzelen met het ultieme doel
nu ook eens in de prijzen te vallen.
Ja, wij beseffen met z’n allen
dat we, om hier prettig te leven,
ons dorp meer aanzien moeten geven.
,,Kom uit je stoel” is ook vast het devies
van de winnende Koornstra, Annelies.

Puzzel nr. 5: Tweehonderd jaren tot nut geweest. 
Reden voor een bijzonder feest.
Gewonnen door: J. de Vries te Makkum
Nu het bewijs dat ook een man
voor de prijzen puzzelen kan.
Dat hersenbreken is zeker van nut
voor een a.o.w. _er met fut.
Wel, deze volbloed makkumer mick
bleek daarin toch wel zo gewiekst
dat hij met de eer ging strijken,
met vijftig euro zich mocht verrijken.
Dat is de moeite niet voor niets.
Hulde aan puzzelaar Jasper de Vries.

Puzzel nr. 6: De Kerststraat kan, zonder vandalen, 
weer in volle luister stralen.
Gewonnen door: Julia Verwey te Makkum
Wij allen vinden dat je vandalen
zo snel als ’t kan van straat moet halen.
Dat dacht ook die mevrouw uit de Geep,
die, al puzzelend, begreep
dat z’aan die vlegels kon verdienen.
De spreuk wist ze keurig uit te kiemen
en d’opbrengst is een leuk bedrag
dat Julia Verweij hier innen mag.

Puzzel nr. 7: O.V.M. en puzzelaars wensen u voor-
spoedig nieuwjaar.
Gewonnen door: Arend E. Poepjes te Makkum
De laatste opdracht, numero zeven,
is als extraatje uitgegeven.
O.V.M. en puzzelaars
keken vooruit naar het nieuwe jaar
en wensten een ieder voorspoed toe.
Met Arendsoog sloeg Poepjes toe.
Hij, de ,,man fan ’t nije ljocht”
zag er licht in en hij mocht
alzo de overwinning smaken
en dus het septet volledig maken.

We hadden samen veel puzzelplezier. Dat hebben 
de prijswinnaars even gevierd. En allen met de roep 
ingestemd: Hartelijk dank aan de O.V.M.!
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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

 EKA
 OUWSERVICE

STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum

T. 0515-335808 || M. 06-  

E. dekabouwservice@gmail.com

19191163

Prijsuitreiking 11 januari bij Gasterij Hennie Fan Richt 
van de Krystwilledei Puzzel Rally

Prijsuitreiking 11 januari bij Gasterij Hennie Fan Richt 
van de Kleurplaatwedstrijd

Afgelopen woensdag vond de prijsuitreiking plaatst 
van de diverse activiteiten (de December puzzel 
actie en Krystwilledei met de puzzel rally en de 
kleurplaatwedstrijd) van de O.V.M. in de afgelopen 
maanden. De Krystwilledei Puzzel Rally; was ook 
dit jaar iets nieuws op de Kerstmarkt, deze Puzzel 
Rally was ook een van de vele acties rond de 12e 
Krystwilledei van 17 December 2011 te Makkum. 
Uit de vele inzendingen, welke ontstond door bij 
elke kraam langs te gaan en te zoeken naar 1 of 2 
letters. Wanneer u de juiste volgorde had gehanteerd 

ontstond de volgende zin: “’t doet onze winkeliers 
goed als u in Makkum uw inkopen doet”
 
De prijzen werden door het Krystwilledei Commissie 
lid Mevr. Els Lowe uitgereikt aan de volgende win-
naars; Gea Bakker te Makkum en Hanny Meynen 
eveneens uit Makkum. De prijzen bestonden uit een 
waardebon t.w.v. € 10,-, bij het overhandigen van 
hun prijs kregen bovengenoemde dame’s ook nog 
een bloemetje. 

Afgelopen woensdag vond de prijsuitreiking plaatst 
van de diverse activiteiten (de December puzzel 
actie en Krystwilledei met de puzzel rally en de 
kleurplaatwedstrijd) van de  O.V.M. in de afgelopen 
maanden. De prijzen werden door het Krystwilledei 
Commissie lid Marlies Koornstra uitgedeeld aan de 
kinderen welke meehadden gedaan aan deze kleur-
plaatwedstrijd 
 
Categorie in de leeftijd van 0 – 6 jaar;
1e prijs. waardebon  t.w.v. € 15,00
Lotte Dierick, Brouwersteeg 7A, Makkum.

2e prijs. waardebon t.w.v. € 10,00
Lenthe Groen, De Kamp 7, Makkum.

3e prijs. waardebon t.w.v. € 5,00
Tim Hoekstra, Weersterweg 5, Wons. 

Categorie in de leeftijd van 7 jaar en ouder;
1e prijs. waardebon  t.w.v. € 15,00
Frits Dierick, Brouwersteeg 7a, Makkum. 

2e prijs. waardebon t.w.v. € 10,00
Quincy Bierstedt, It Hof 1, Makkum.

3e prijs. waardebon  t.w.v. € 5,00
Diana de Vries, It Ferset 22, Makkum.



pag. 6 MAKKUMER BELBOEI - 18 januari 2012

Van Nuyen reikt prijzen decemberactie Boekhandel Coufreur uit
De periode dat de Kerkstraat in Makkum omge-
toverd was in Kerststraat ligt al weer enige tijd 
achter ons. Toch was er afgelopen woensdag nog 
een gevolg van deze samenwerking van de 
ondernemers in de Kerkstraat waarneembaar. 
Omstreeks vijf uur meldde Durkje Hoeksema 
zich bij boekhandel Coufreur. Het was tijd voor 
de prijsuitreiking van de decemberacties van de 
boekhandel. 

Tom en Trijnie verkopen in hun zaak het tijd-
schrift Noorderland. Noorderland is een maga-
zine over het goede leven in het noorden. In het 
decembernummer verscheen een interview met 
onze plaatselijke kapster/ hoedenmaakster 
Durkje Hoeksema. Voor Durkje natuurlijk een 
prachtige manier om haar zaak te promoten, 
maar daar bleef het niet bij. Naast de Skearwinkel 
en Hoedenverhuur van Nuyen is ook het centrum 
van Makkum bijzonder smaakvol beschreven en 
gefotografeerd . Na een gesprek met de journa-
liste is Durkje daarvoor nog een hele dag met de 
fotograaf op stap geweest. Een mooi stukje 
Makkum-promotie! Tom en Trijnie bedachten 
een leuke decemberactie naar aanleiding van 
dit interview met Durkje. Iedereen die bij hen 
het decembernummer van Noorderland kocht 
maakte kans op een gratis jaarabonnement van 
het blad. Daarnaast konden de klanten ook nog 
meedoen aan een actie van de Lotto. Hiermee 
kon een jaar gratis deelname aan de Lotto 
gewonnen worden.

De trekking van de prijswinnaars van het abon-
nement is verricht door Hanna, de dochter van 
Durkje. Haar naam is voluit Johanna Suzanna 
Geertruida. Zij draagt daarmee dezelfde voor-
namen als haar voorouder Johanna Suzanna 
Geertruida van Nuyen. Een adelijke dame waar-
naar Durkje haar hoedenverhuur heeft genoemd. 
Rick Hack trok de winnaar van de Lotto-prijs. 
Op de foto zijn de gelukkigen te zien met hun 
prijs, die ze samen met een fraaie bos bloemen 

en een zoen uitgereikt kregen door Durkje 
Hoeksema en Trijnie Coufreur.

Op de foto v.l.n.r. Trijnie Coufreur, Meta van der 
Woude (won de Lotto-prijs), mevr Werkhoven, mevr. 
Van der Goot, Sietse Bouma (wonnen een jaar-
abonnement op Noorderland) en Durkje Hoeksema.
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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

@Kearneys Hair & Make-up opent deuren    
Prachtige kapsalon van Andrea

Workum - Je kunt wel zeggen dat voor Andrea 
Kearney (28) uit Makkum een jeugddroom in 
vervulling is gegaan. Al op haar achtste, aldus 
haar moeder, wilde ze kapster worden en dat 
lukte ook. Toen ze vijftien jaar was ging ze pro-
fessioneel als zodanig aan de slag. En dan doemt 
natuurlijk een nieuwe droom op: een eigen zaak. 
Zaterdag werd ook die droom realiteit: aan het 
Súd 6 in Workum opende haar eigen zaak, Kearneys 
Hair & Make-up, de deuren officieel tijdens een 
ontvangst voor familie, vrienden, buren van de 
nieuwe zaak en andere genodigden. En het moet 
gezegd: wat is het een prachtige salon geworden. 
Een project waarmee Wietse Ligthart, de directeur 
van het gelijknamige bouw-tekenbureau uit 
Wommels, veel eer heeft ingelegd. Aan het Súd 
is een fijnzinnig ingerichte salon te vinden 
waarin Andrea een prima start kan maken als 
‘ondernemer op eigen benen’.

Zoals gezegd nam Andrea al op haar vijftiende 
de kappersschaar professioneel ter hand. Ze kwam 
onder andere te werken in de Hierknipperij Hilda 
aan het Noard in Workum. Op een gegeven 
moment vertrok ze daar ook weer. Ze vindt 
namelijk dat je zoveel mogelijk ervaring op 
zoveel mogelijk plaatsen moet opdoen om je 
kennis en kunde “te ferdjipjen”. Aanstaande 
april is het twee jaar geleden dat ze weer terug-
keerde bij Hierknipperij Hilda; in de tussentijd 
werkte ze onder andere als kapster in het Noord-
Hollandse Anna Paulowna. Op een gegeven 
moment gaf haar werkgeefster Hilda Hiemstra te 
kennen een stap opzij te willen doen. “Se bliuwt 
wol aktyf, mar sûnder de drokte fan personiel en 

sa,” vertelt Andrea. Hilda wees haar er ook op 
dat het pand aan het Súd te koop stond. Het zal 
duidelijk zijn hoe het verder ging.

“It doel is om wat ta te foegjen en eltsenien mar 
hiel moai te meitsjen,” zo verwoordt Andrea 
Kearney haar ‘bedrijfsstrategie’. “Wy wolle de 
minsken gewoan mei in goed gefoel de doar wer 
út helpe. Wy jouwe ek advys foar thús en wy 
binne der ek foar spesjale gelegenheden lykas 
brulloften en feesten. De make-up spilet dêrby 
ek in wichtige rol.” Wat betreft dat laatste kan er 
op gewezen worden dan zowel Andrea als 
Sabine het zogenoemde diploma visagie heeft, 
zodat men ook op dit terrein bij Kearneys Hair & 
Make-up in ‘veilige handen’ is. Deze laatste 
woorden zouden er op kunnen wijzen dat de 
nieuwe salon alleen bestemd is voor dames, 
maar niets is minder waar. “De manlju binnen ek 
absolút wolkom,” vertelt Andrea. “De hiele 
famylje kin hjir terjochte. Ach, it is gewoan in 
kwestje fan fertroude gesichten op in nije 
lokaasje.” 

De nieuwe salon is open van dinsdag tot en met 
vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 8.00 uur tot 12.00 uur. Bovendien kan men 
ook nog eens op dinsdag- en vrijdagavond van 
18.00 uur tot 20.00 uur bij Kearneys Hair & 
Make-up www.kearneys.nl, tel: 0515-543868 
terecht. Overdag op woensdag en vrijdag kan 
men zowel mét als zonder afspraak komen. De 
openingsactie, ‘2 euro korting bij het inleveren 
van de advertentie van @Kearneys’in Makkumer 
Belboei nr, 1424, loopt tot eind februari 2012. 

eigen fotoeigen foto

Adverteer in de Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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verkoop & levering van o.a
         zand /grond / verhardingsmaterialen

per 1/01/2012 verhuren wij ook portaalcontainers (6m³)

Bouw en sloop € 220,-
Groenafval € 120,-
(schoon)puin €   87,50
(schoon)hout €   87,50
Grond € 260,-

Prijzen zijn excl. BTW. Prijswijzigingen ondervoorbehoud 
Container formaat wijzigen is in overleg mogelijk voor vragen 
kunt u contact opnemen via bovenstaand telefoonnummer

It Hof  2
8754 KD MAKKUM
Telefoon: 06-53740741
Email:ruitermakkum@ziggo.nl

VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise  2007  €  13450,-
Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi   2007  €  12950,-
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart  2008  €  12450,-
Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  10950,-
Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc   2007  €  11445,-
Seat Ibiza 1.4i Stylance,5drs,airco     2009  €  10449,-
Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie    2007  €  10445,-
Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit    2007  €   9750,- 
Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm   2008  €   8750,-

Audi A4 Tdi 130pk,proline.business      2005  €   8650,-
Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €   8450,-
Citroen Xsara Picasso Automaat!  72dkm  2005  €   7900,-
Nissan Almera Tino 1.8,Navi,clima,81dkm 2004  €   6895,-
VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm 2003  €   5750,-
Opel Meriva 1.6-16V Enjoy,  93 dkm      2004  €   5750,- 
Citroen Berlingo 1.4i,multispace,airco  2003  €   4450,-
Citroen Xsara Picasso 1.8,airco,trekh   2002  €   3775,-
BMW 316i, blauwmet,lm.velgen,nwe apk    1995  €   1445,-      

Opel Meriva 1.6-16v
Temptation, Zilver, airco,
Cruisecontrol, Lm velgen, 
mistl, Radio-cd mp3
Bj 2007

 9750,-
uniGar Horjus

Win bij ons het aankoopbedrag van je nieuwe auto terug !
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. Ook voor aankoopadvies en bemiddeling

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

Zangavond
Zondagavond 22 Januari a.s. om 19.30 uur

Baptistenkerk, C.Lenigestraat 10 te 
Makkum Spreker Ds K.Gerritsen uit Sneek
Thema : ”De weg naar Gods koninkrijk’!!!.

M.M.V. ”Wake Up” uit Tzum

U, bent allen hartelijk welkom namens 
de zangcommissie van de Baptisten  

Gemeente Makkum/ Workum.

Nationale Voorleesdagen 2012: 
Mama kwijt   

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woens-
dag 18 t/m 28 januari zijn alle peuters en kleuters 
welkom in de bibliotheek. Doel van deze cam-
pagne is het stimuleren van het voorlezen aan 
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Centraal 
staat het Prentenboek van het Jaar 2012: Mama 
kwijt van Cris Haugthon. Kinderen tot 6 jaar die 
tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden 
van de bibliotheek ontvangen een welkomst-
cadeautje. De bibliotheek beschikt over eindeloos 
veel boeken om samen te lezen. Lid worden is 
voor kinderen tot 18 jaar gratis!

Op 24 januari is er om 16.00 en om 17.00 uur een 
verteltheater met het Prentenboek van het jaar 
“Mama kwijt” in de bibliotheek van Makkum. 
Dit boek gaat over een schattig uiltje, dat al sla-
pend uit zijn nest valt en dan zijn mama kwijt is. 
Eekhoorn zal hem wel even helpen, maar dan 
moet kleine uil wel de juiste aanwijzingen 
geven. Het verhaal wordt verteld door jeugd-
medewerkster Pleunie van bibliotheek Makkum. 
De toegang is gratis!

In de bibliotheken van Balk, Bolsward, Koudum, 
Makkum, Sneek, Witmarsum, Wommels, Workum 
en IJlst kunnen peuters en kleuters samen met hun 
ouders, grootouders en/of broertjes en zusjes, de 
leuke wie- wat- waar quiz spelen. Dit is een 
vragenspel waarin je de 10 mooiste prentenboeken 
van het jaar kunt ontdekken!

Gezellige middag Rode Kruis 
in Witmarsum

Witmarsum - Op donderdag 26 januari organi-
seert het Rode Kruis een gezellige middag in De 
Roskam te Witmarsum. De zaal gaat open om 14 
uur en het programma start om 14.30 uur. U wordt 
ontvangen met koffie/thee met wat lekkers en 
natuurlijk spelen we een aantal rondjes bingo 
onder het genot van een hapje en een drankje. De 
middag duurt tot 17 uur. We willen U van harte 
uitnodigen deze middag bij te wonen, er zijn 
geen kosten aan verbonden. 

Voor inlichtingen en eventueel vervoer kunt u 
bellen met de gastvrouwen van het rode kruis, 
mevrouw P. van Dijk (Plein) en mevrouw A. 
Genee ( Blokmakerstraat).

Het bestuur Rode Kruis
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Gezocht: 
Handige vrouw / man die alles kan 
10 tot 15 uur per week afroepbaar, 

ook in de weekenden !
Schoonmaakwerkzaamheden van taxi`s en 

touringcars tevens alle voorkomende 
werkzaamheden in en om gebouwen.

Taxicentrale v.d. Bles, 0515-232222

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

Het Binderij weekboeketje...9,95
(vaste aanbiedingsprijs)

Avondje uit in Makkum?
Gezellig een workshop volgen met vriendinnen/
collega´s vanaf begin februari ligt ons nieuwe 
programma voor je klaar.

NIEUW!
Maak kennis met het make-up merk 

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

Tevens 20% korting 
op shampoo en conditioner.

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

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

NUT Makkum organiseert: 
Workshop haarvlechten voor beginners
De workshop is voor alle moeders en vaders, 
opa’s en oma’s  die  de basis van het vlechten 
willen leren en hiermee enkele eenvoudige crea-
ties willen maken. Met workshop  wordt de  
basis gelegd voor het zelf kunnen vlechten. Door 
een professionele kapster wordt de vlechttech-
niek uitgelegd. Vervolgens kun je deze techniek 
oefenen op je dochter, kleindochter of vriendin 
die met jou naar deze workshop is gekomen. Na 
een aantal keren de vlechttechniek geoefend te 
hebben, beschik je over de basis voor het maken 
van prachtige en verzorgde creaties! 

Begeleider: Nynke Boonstra
Locatie: Kapsalon Nynke
Datum/tijd: 
Woensdagavond  8 februari 2012 om 19.00 uur, 
Maandagmiddag 13 februari om 16.00 uur
Kosten: € 12.50 pp. 
Groepsgrote: 8 deelnemers en deelnemers die-
nen zelf model mee te nemen. 

Opgave: via www.nutmakkum.nl 
(kopje cursussen) 
Voorkeur datum erbij vermelden

Wandelexcursie over de Makkumer Súdwaard

Kerstcadeau voor Koepelkerk te Witmarsum

Makkum - Voor de IJsselmeerkust liggen ter 
hoogte van Makkum en Piaam de Makkumer-
waarden. Op het zuidelijke deel, de Makkumer 
Súdwaard bij Makkum, houdt It Fryske Gea op 
zaterdag 21 januari om 9.30 uur een wandel-
excursie. Met de deskundige gids kunnen 
belangstellenden op verkenning over deze 
waard. De excursie duurt ongeveer twee uren. 
Laarzen en een verrekijker zijn aan te bevelen. 

Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 20 
januari 12.30 uur via het kantoor van It Fryske 
Gea, tel. (0512) 381448. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis op vertoon van de 
ledenpas, niet-leden betalen € 4,- en kinderen tot 
en met 12 jaar € 2,- per persoon. 

Van zout naar zoet 
De ontwikkeling van de waarden is pas begonnen 
na 1933. Vóór die tijd lagen voor de kust al lang 
één of meer eilanden, maar na een stormvloed in 
1776 bleef hier vrijwel niets van over. Na 1932, 
toen de Afsluitdijk was aangelegd, veranderde de 
situatie drastisch. Het zoute water werd zoet, het 
getijdenverschil verviel en de waterstand werd 
verlaagd waardoor de zandbanken permanent droog 
kwamen te liggen. Geleidelijk kwam de planten-
groei op gang, terwijl diverse vogelsoorten hier 
een prachtige nieuwe broedplek vonden. Na de 
Tweede Wereldoorlog is een groot deel van de 
Súdwaard ingepolderd en in cultuur gebracht. 
Maar de zuidpunt is een belangrijk natuurgebied 
met rietvelden, kruidenrijke ruigtes en bosschages. 

Als eigenaar van de Koepelkerk werd de Protes-
tantse Gemeente in de week voor Kerstmis blij 
verrast met een gift van € 5.000,- van de Buwalda 
Stichting te Witmarsum. De gift is bedoeld voor 
het onderhoud van de Koepelkerk. De Protestantse 
Gemeente wil door middel van dit bericht de 
stichting hiervoor van harte bedanken.

De Buwaldastichting beheert de nalatenschap 
van wijlen Johannes Buwalda en heeft tot doel 
het verstrekken van studiebeurzen aan studenten 
geneeskunde en het leveren van bijdragen voor 
de instandhouding van cultureel erfgoed. De 
Koepelkerk werd in 1633 gebouwd in opdracht 
van Tjaerd van Aylva ter vervanging van een 
kerk uit de 13e eeuw die in 1631 met uitzonde-
ring van de zadeldaktoren door noodweer onher-
stelbaar werd beschadigd. In 1661 brandde de 
toren af. Deze werd vervangen door een toren 

met spits, maar in 1819 afgebroken. Het schip 
met een houten tongewelf kreeg aan beide zijden 
een driezijdige sluiting en in het midden een 
achtkante dakruiter met koepel met twee klok-
ken (een kleine klok uit 1433 en een grote uit 
1656). Het meubilair dateert voornamelijk uit 
1683, zoals dertien vrouwenbanken en een over-
huifde herenbank. Het orgel uit 1855 is gebouwd 
door L. van Dam en zonen en in 1964 gerestau-
reerd door Bakker en Timminga. Het doopvont 
uit 1966 is gemaakt door Jan Murk de Vries.

De Koepelkerk is wereldwijd bekend vanwege 
Menno Simons, die als pastoor binnen de muren 
van deze kerk in 1536 afstand nam van de leer 
van de Rooms Katholieke Kerk en zich aansloot 
bij de wederdopers. Om deze reden is Witmarsum 
een belangrijk bedevaartsoord voor doops-
gezinden over de hele wereld.

-50%
WINTERCOLLECTIE

WAAR? BIJ SILERSWAAR!
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Wieger van der Weerdt
REKLAME WEEK 3   

Vikorn Meergranenbrood 
van € 2,35  voor € 1,75

Zoetelief 2 pak  voor € 2,50

Muesli brood 
van € 1,95 voor € 1,50

Stoofpeer Bavaroisevlaai 
van € 7,95 voor € 6,50

Volleybaldames beginnen nieuwe jaar met winst

De Waardruiters

Makkum – Dames 1 van Volleybal Vereniging 
Makkum heeft afgelopen vrijdag 1-3 gewonnen 
van Reva uit Gorredijk. Het goede trainen en het 
harde werken tijdens de wedstrijden is eindelijk 
beloond met punten. Het team ging vrijdag met 
zeven vrouwen op pad naar Gorredijk. Marrit 
van Dijk is nog steeds geblesseerd; we hopen dat 
we haar zo snel mogelijk weer in actie kunnen 
zijn. Met een basisopstelling van Els Vermaning, 
Susanne Hellendoorn, Francis Koornstra, Eva 
Lantinga, Andrea Kroes en Ylja van der Ent 
maakte Makkum het Reva vanaf het begin af aan 
moeilijk. Al hoewel er misschien nog wel wat te 
veel persoonlijke fouten werden gemaakt, gaf 
de spirit de doorslag. Reva kwam niet veel aan 
spelen toe en het werd 19-25. 

In de tweede set werd het duidelijk waarom Reva 
in de competitie op nagenoeg dezelfde hoogte 
staat als Makkum; ze kwamen beter in het spel. 
De doorslag gaf de goede serve van Makkum. 
Daarmee werden geregeld directe punten gemaakt. 
Met hard werken werd het in de tweede set 23-25.

In de derde set wilden de Makkumer dames er 
weer volop tegenaan gaan, maar het kwam er 
niet uit. Ook de glimlach van coach Johan 

Folmer verdween al snel van zijn gezicht. Alle 
fouten die er gemaakt kunnen worden in een 
wedstrijd, werden gemaakt. Ook de strijdlust 
was om onverklaarbare redenen verdwenen.  
Folmer bracht Anke Kleiterp in, maar het mocht 
niet baten. De dramatische set werd afgesloten 
met 25-14 voor Reva.

In de vierde set was Makkum extra gemotiveerd. 
Tegen dit team uit Gorredijk hoefde en mocht 
geen vijfde set gespeeld worden. En dat bleek. 
Anke was voorin met haar lengte van waarde en 
er werd ook in het achterveld gevochten voor elk 
punt. Onze favoriete scheidsrechter maakte ech-
ter nog wel een aantal vervelende beslissingen, 
maar dat mocht de pret niet drukken. Met een 
goede serveerbeurt – állemaal diagonale ballen 
– van Susanne werd het gat geslagen. Met 18-25 
pakten de Makkumers vier punten. Daarmee 
gaat het Reva voorbij in de competitie en staat 
het team met één wedstrijd minder dan de rest op 
de achtste plaats.

Aankomende vrijdag speelt Makkum weer thuis. 
Om 20.30 uur strijden de dames tegen de num-
mer 11, Rouveen. Ook dan moeten er uiteraard 
weer punten gepakt worden. 

Zaterdag 14-01-2012 Onderlinge wedstrijd:
Op manege de Boeyenkamp werd afgelopen 
zaterdag een onderlinge wedstrijd verreden waar 
gestreden werd om de BonneBosmaBokaal. Op 
het eind nog een spannende ontknoping met 
maar 1 verschil ging de beker, met een punten 
totaal van 201, naar Simone Dijkstra en Lizzy 
die uit kwamen in de klasse B-dressuur maar nu 
de overstap maken naar de klasse L1. Deze com-
binatie had een topweekend gezien de super-
scores eerder die dag in Harich.
Totaal uitslagen:  
Pony's: Bixie:
AA:
Marrit Ypma  -  Smokey 73
Silke de Boer - Amarins Synthia 82 / 1e prijs

Klasse B:
Antsje Feenstra – Silver 189
Iris Ypma –Smokey 200
Simone Dijkstra – Lizzy 201 / 1e prijs 
 èn Winnares BonneBosmaBokaal

Klasse L1/L2/M1:
Eline de Boer - Heidenhof's Dion 170 L2
Gerbrig Bosma - Sky Dancer 171 M1
Sybrich Wijnsma - Silver Dream  172 L2
Anna Strikwerda – Tamonda 187 L2 / 2e prijs
Yara de Vries – Speedy 193 M1 / 1e prijs

Paarden:
Klasse B:
Ineke vd Meulen – Bea 175
Sophie Postma – Eke  190
Tet Lombaard – Nemo 190
Annet Bruinsma – Varet  191 / 2e prijs

Ottje Kooistra – Siena   195 / 1e prijs

Klasse L1:
Wietske Visser – Ulesta  180
Pieta Menage - Candro Royal   189
Tamara v/d Nieuwenhuizen – Mazzel  189
Ellen Reekers – Varna  190
Iris v/d Kamp – Wonder  192 / 2e prijs
Iris Hoekstra - Zetta's Rose   195 / 1e prijs
 
Zaterdag 14-01 Harich Pony's:
Vroeg in de ochtend kwam Simone Dijkstra met 
Lizzy aan de start in de klasse B-dressuur D/E-
pony's, de eerste proef 206! punten en de tweede 
proef, haast niet mogelijk maar was nog beter, 
207! punten, beide goed voor een 1e prijs en 
maar liefst 4 winstpunten, nu hebben ze vol-
doende punten om de volgende wedstrijd uit te 
komen in de klasse L1.
 
Zondag 15-01 Arum Paarden:
Klasse L1 dressuur:
In deze klasse startte vroeg in de ochtend Ellen 
Reekers met Varna, de eerste proef 189 en de 
tweede proef 188 punten. Later startte ook 
Pauline Wielsma met Ytzen P in dezelfde klasse, 
de eerste proef 188 en de tweede proef 191 punten 
en een 2e prijs, zij hebben nu voldoende punten 
om te promovere naar de klasse L2.

Klasse M1 dressuur:
Marjan Bouma startte met Leo, 182 punten voor 
de eerste proef en 187 punten voor de tweede 
proef. Hielke Gorter startte voor de eerste maal 
met Max in deze klasse, met 181 punten is de 
eerste winstpunt binnen.
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Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.

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

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

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

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

Colofon

Huishoudbeurs 
in de Rai Amsterdam

Donderdag 23 februari  2012
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 32,00 per persoon!!!

Dagtocht naar Holland Flower 
Festival 2012 in Bovenkarspel

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

Voor € 49,50 per persoon!!!

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

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

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

Broeken & Rokken
3 halen – 1 betalen
van de drie arikelen krijgt u de twee goedkoopste gratis !!!

Hele wintercollectie 50% korting
Cadeau - artikelen en glaswerk..... vanaf  1,00 
Bijouterieën/Zilver..... vanaf  2,50

Snel nú naar Mode & Cadeauboutique
 ’t Pareltje      
 Kerkstraat 29 Makkum
 www.makkum.nl/pareltje

In februari zijn wij op maandag middag gesloten!

26e Wintertrimloop 
Makkum
Makkum – Zaterdag 21 januari a.s. organiseert de 
Jeugdafdeling van de voetbalvereniging Makkum 
haar 26e trimloop. De trimloop is voor iedereen 
toegankelijk en mag zich elk jaar verheugen in een 
grotere deelname. Het is een gevarieerd parkoers 
dat voert over de het strand en de Zuid-waard. De 
start en finish vinden traditioneel plaats bij de kan-
tine van de VV Makkum. De inschrijving voor alle 
categorieën is vanaf  09.30 uur in de kantine van de 
voetbalvereniging. De start is om 11.00 uur voor 
alle deelnemers. De voetbalvereniging Makkum stelt 
haar kleed- en douche accommodatie beschikbaar 
voor de deelnemers om zich na afloop van de trim-
loop op te kunnen frissen. De inleg bedraagt voor 
senioren 5 euro, junioren 2,50 euro en jeugd-leden 
van de VV Makkum kunnen kosteloos deelnemen. 
Voor de eerste 3 aankomende van alle categorieën 
zijn medailles en leuke prijzen beschikbaar. 
Bovendien ontvangt iedere deel-nemer na afloop 
een kop warme chocolademelk. En bij de senioren 
zijn de startnummers tevens het lotnummer! De 
leeftijden en afstanden zijn als volgt; Meisjes 6- t/m 
10 jaar 1200 meter; Meisjes 11 t/m 14 jaar 2550 
meter; Jongens 6 t/m 10 jaar 1200 meter; Jongens 
11 t/m 14 jaar 2550 meter; vanaf 15 jaar senioren 
5000 of 10.000 meter. 

Voor meer informatie kan kontact op worden ge-
nomen met de organisatie Sjirk Rolsma, tel. 0515-
231365 en/of Klaas Kooistra, tel. 0515-232772.

Volleybalprogramma
Vrijdag 20 januari
19:00  Wisky 6 MB 1 - Makkum MB 1
20:15  Makkum MA 1 - S.V.W. MA 1
20:15  Makkum MC 1 - Punt Ut MC 1
20:15  XXL DS 1 - Makkum DS 3
20:30  Makkum DS 1 - Rouveen DS 1
21:30  Makkum DS 4 - Staveren DS 2
21:30  VoTeS HS 1 - Makkum HS 1
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zeer weinig gebruikte goed functionerende 
afwasautomaat . merk Ariston slechts 50 Euro, 
tafelmodel diepvriezer z.g.a.n. met 4 laden , 50 
Euro, RvS magnetron met div. functies en een 
kleine RvS bakoven tegen e.a.bod tel. 0515 573598
 
35 LP voor € 10,00.o.a. James Last,Wim Kan, 
Nana Mouskouri, Romantiek in klassiek, Woud-
house, BZN enz. Tel: 0517-579388.
  
Een mooie racefiets z.g.a.n. Batavus.kleur rood 
met wit. 500 euro Fietsschoenen met kliksysteem 
50 euro Met elkaar 500 euro bel 06-23827550

Aanhangwagen, opknappertje.Tel 0517-393294.

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

GRATIS AF TE HALEN

Zoekertje
Gezien in Makkum

De vernieuwing bij bakker Kluft.

Nynke Laverman gasthoofdreacteur C4-magazine

De partners van het Cultureel Kwartier Sneek 
hebben opnieuw een glossy uitgebracht. 
C4-magazine verscheen voor het eerst in januari 
2011. Het tijdschrift werd zo goed ontvangen dat 

werd besloten een tweede editie te maken. 
Niemand minder dan zangeres Nynke Laverman 
is de gasthoofdredacteur van deze uitgave. 
C4-magazine is een initiatief van het Cultureel 
Kwartier Sneek dat bestaat uit Theater Sneek, 
Bibliotheken SúdWest Fryslân, Poppodium Het 
Bolwerk en het Centrum voor de Kunsten & 
Ritmyk.

C4-magazine wordt deze week in een oplage van 
75.000 exemplaren huis-aan-huis verspreid in de 
gemeenten Súdwest Fryslân, Skarsterlân, 
Gaasterlân-Sleat, Littenseradiel, Boarnsterhim, 
Harlingen en Franekeradeel. Het tijdschrift bevat 
ondermeer een interview met Adriaan van Dis, 
Theun Plantinga en vanzelfsprekend Nynke 
Laverman. Het blad staat verder vol nieuws over 
de nieuwbouw van het Cultureel Kwartier in 
Sneek, onderhoudende reportages, leuke 
columns, winacties en uiteraard een agenda met 
voorstellingen, lezingen en concerten.

Wie het magazine onverhoopt niet heeft ontvan-
gen voor 23 januari, kan een mail sturen naar 
communicatie@theatersneek.nl. Het magazine 
wordt dan nagestuurd. 

Verenigd Links: 
Geen gedwongen afsluitingen 
in de winter

Onlangs kwam naar voren dat gedwongen afslui-
ting van gas en licht steeds vaker voorkomt. Dit 
omdat de armoede in ons land sneller toeneemt. 
Ook steeds meer kinderen leven weer in gezinnen 
onder de armoede grens. VL wil dat gedwongen 
afsluiting in de winter niet meer worden toe-
gestaan in het kader van humaniteit en sociaal 
bewustzijn maar ook omdat er vaak niet aan de 
verplichtingen wordt voldaan door de leveran-
cier, netwerkbedrijf en gemeente. 

Verenigd Links stelt dat gedwongen afsluiting 
van nutsvoorzieningen zonder uitzondering trau-
matisch zijn voor de gedupeerden. Al helemaal 
als het gezinnen met kinderen betreft en vooral 
als deze geschiedden in de winterperiode. 
Bovendien is het volgens de partij algemeen 
bekend dat sommige leveranciers en netwerk-
bedrijven maar ook gemeenten zelf bestaande 
regelgeving aan hun laars lappen of zich er niet 
van bewust zijn. Netwerkbedrijven gaan over tot 
afsluiting zonder dat er in afzonderlijke gevallen 
kennisgeving is gedaan aan de gemeente terwijl 
dit wel verplicht is. VL wil  in Súdwest-Fryslân 
weten hoe het is gesteld met gedwongen afslui-
tingen en of er ook wel aan de regelgeving wordt 
voldaan. Ook vraagt zij de gemeente om geen 
afsluitingen toe te staan in de winterperiode. 
Volgens fractievoorzitter van de Kolk is gedwon-
gen afsluiting in de winter inhumaan en mag dit 
in een moderne, sociale samenleving niet plaats 
vinden. Daartoe heeft de fractie schriftelijke 
vragen ingediend.

Wat de eurocrisis ook kost, die puzzel moet worden opgelost.

Kansborden geven duidelijk aan wanneer u in Makkum uw slag kunt slaan. 

Succes voor sint en piet verzekerd met een zingende Apotheker.

Wij komen uit onze luie stoel en geven samen ons dorp meer smoel.

Tweehonderd jaren tot nut geweest. Reden voor een bijzonder feest.

De Kerststraat kan, zonder vandalen, weer in volle luister stralen.

O.V.M. en puzzelaars wensen u voorspoedig nieuwjaar.


