No. 1427 - 1 februari 2012

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

6
K
Koepelconcert
tte Witmarsum

27

7

12

D
De verboden zolder

G
Gezien in Makkum

Plattelânsprojecten werkt aan landbouwvisie
Súdwest-Fryslân
door Jetze Genee
0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

eigen foto

Donderdagmiddag 26 januari jl. is in hotel de
Vigilante in Makkum een actieve gespreksronde
georganiseerd over ondernemen in Nationaal
Landschap Súdwest- Fryslân. Vanuit de sector
Landbouw zijn in totaal 10 mensen benaderd die
over dit thema mochten discussiëren en hun
visie konden geven op de nabije toekomst. Met
deze themabijeenkomst wil Plattelânsprojecten
samen met betrokken partijen nadenken over de
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, economie en maatschappelijk ondernemen.
De wensen vanuit de samenleving staan hierin
centraal. Plattelânsprojecten is een initiatief van
de provincie Fryslân en is opgericht om mensen,
middelen en mogelijkheden bij elkaar te brengen.
De werktitel voor vandaag was: “De takomst fan
de lânbou. Fan Europeesk bestjoer nei in regionale aginda foar Súdwest-Fryslân”. Kansen voor
de landbouw in Nederland liggen niet alleen op
het gebied van bijvoorbeeld productverbetering
en schaalvergroting. Steeds belangrijker worden
daarom nevenactiviteiten zoals recreatie, kleinschalige (biologische) landbouw, recreatief
waterbeheer en maatschappelijke diensten. Veel
voorwerk en ideeën zijn in eerdere onderzoeken
uitgewerkt. Kansen in peilbeheer, weidevogelbeheer, onderhoud van het landschap, maar ook
pluktuinen en boerencampings. Per regio zijn er
verschillen. Súdwest-Fryslân is wat dat betreft
een bijzonder gebied, omdat daar een opgave
ligt om de ontwikkeling van de landbouw te
combineren met het behoud en de versterking
van het Nationaal Landschap. Deze gespreksronde moest deze kansen in kaart brengen.

Wie waren erbij aanwezig?
De LTO biologische landbouw, een biologisch
dynamisch boer, een ‘gangbare’ boer, een boer
met recreatief onderkomen, een fouragehandelaar,
een lid van de vogelwacht, een wethouder, een
lid van de Friese Milieufederatie, gemeente
Súdwest-Fryslân en de commissie vanuit
Plattelânsprojecten.
In groepsvorm werden ideeën geopperd en later
werd van de beste ideeën een selectie gemaakt
waaruit maakbare projecten moesten worden
gevormd. Hierbij het resultaat van een middag
brainstormen:
• Een proefopstelling mestraffinage opstarten;
• Waterberging combineren met plasbermen
voor weidevogels;
• Het instellen van een plus-min pot voor micro
financiering,
• Inzetten op gezamenlijke aanschaf van zonnepanelen,
• Het opnemen van lokale gebiedskunde op
basis- en voortgezet onderwijs,
• Het opzetten van een streekmarkt van eigen en
eerlijke landbouw en visserijproducten.

Gaast, Buren 21

Vrijstaande, geheel verbouwde en verrassend ruime,
gezellige woning,in dorpskern, diepe zonnige tuin Z-O,
345 m² eigen grond.

Vanaf prijs € 125.000,- k.k.

Deze projecten worden na vier regionale rondes
verzameld en daarna uitgewerkt om voor de
periode 2013 tot 2015 concreet in uitvoering in
aanmerking te kunnen komen. Het landschap is
het waard om voorzichtig mee om te gaan. Het
beheer van het landschap hand in hand met duurzame economie, dat beloofd wat!

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Agenda

Huisartsen Wûnseradiel

Vrijdag 3 Februari:

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).

Skuzum. Klaverjassen 20.00 uur
in het Dorpshuis

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

Terra Nova. Gezinsbingo 19.45 uur
in Het Anker voor leden en niet laden

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

Dinsdag 7 Februari:

Zaterdag 4 Februari:

Oud papier
Makkum - Zaterdag 4 februari wordt weer
het oud papier opgehaald door de leden van
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de
Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om
9.00 uur gestart. Het verzoek is om het papier
goed gebundeld in dozen aan de weg te zetten.
Wilt u alvast het papier brengen, de ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Avondrust,klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

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 van Asperen
Praktijk: 0515 - 572353 / Privé: 0515 - 576067
- 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

Kerkdiensten
Zaterdag 4 februari:
Makkum – Avondrust, 19.00 uur
voorganger: Mevr. Th. Tolen – Haagsma

Zondag 5 februari:
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
Jeugddienst

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

Bolsward – R.K.Parochie, 14.30 uur
voorganger: Vic te Velde
installatie Pastoor A Bultsma

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

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. A van der Haagen

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Exmorra/Allingawier – PKN, 9.30 uur
Spreekster Mevr. Anne Westerduin

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

Wist u dat...
- exposeert Dhr. H. v/d Veen uit Makkum van
19 - 01 t/m 23 - 04 met olieverfschilderijen,
van onder meer gezichten van Makkum, maar
ook dieren en bloemen.
- Ze zijn te bezichtigen op de eerste en de
tweede etage van wooncentrum Avondrust.
- Tineke de Boer wonende te Bilthoven afkomstig
uit Wons is op 26 januari 2012 gepromoveerd
tot doctor in de medische biologie.

Plaats uw
familiebericht in de
Makkumer Belboei

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

mail naar
belboei@makkum.nl

Zing Mee in Makkum
Zondag 5 februari, is de 2é “Zing Mee – Avond”
van dit jaar in Restaurant “Waardsicht” van
Zorgcentrum Avondrust er worden bekende
geestelijke liederen gezongen, o.a. uit de Joh. De
Heer bundel en opwekking. Orgelbegeleiding is
van Dhr. A Couperus. De toegang is gratis en de
aanvang is 19.30 uur. U bent van Harte Welkom!!
Info: A Otter, 0515 - 542126 of D Tamminga,
0515 - 231618

PKN:
Exmorra/Allingawier
Dienst over het thema: Rijp en groen,
we mogen het SAMEN doen!
A.s. zondag 5 februari om 9. 30 uur wordt een
dienst gehouden rond bovenstaand thema. Als
spreekster is uitgenodigd: mw. Anne
Westerduin. Ze is theoloog, spreker en auteur.
Ze was o.a. hoofdredacteur van het vrouwenblad: EVA. Ze runt nu het media adviesbureau: “Sestra Media”. Ze schreef o.a.:
Koester de tijd, Ongeluk: omgaan met moeilijke dingen in je leven, Leef in Balans e.a.
Haar passie is: Het alledaagse en het geloof
met elkaar te verbinden en wel zo dat het
christen-zijn concreet wordt voor jou leven
hier en nu.
Na de dienst, met een aangepaste liturgie, Is er
gelegenheid voor een nagesprek met mw.
Westerduin, onder het genot van een kop koffie/thee. (mei wat derby). Natuurlijk is iedereen
welkom! Er is opvang voor de kinderen geregeld: 4 – 12 jarigen gaan naar de kinderkerk,
ze starten om 9.30 uur samen met de volwassenen in de kerk en gaan later naar de consistorie. Tijdens het koffiedrinken zijn er activiteiten voor hen in de Swierstra-zaal. Ook is er
een mogelijkheid voor de 0 -4 jarigen om
vanaf 9.15 uur naar de créche te gaan. De
belangstelling hiervoor kan tot zaterdagavond
gemeld worden bij Irma (tel. 0517-532661)
In de hoop dat één-en -ander tot begrip zal
leiden tussen de generaties: rijp en groen.
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CD album presentatie Jelle B

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

eigen foto

Het gaat goed met Jelle B. Zijn tweede single
“DE PIONIER” staat al maanden genoteerd in
de diverse hitlijsten en zijn clip wordt overal
volop gedraaid. Inmiddels is het eerste CD
-album verschenen. Het album heet “TIJDLOOS”.
Het album is inmiddels door Omroep Zeeland,
TROS/Sterren.nl, RADIONL en Omrop Fryslân
uitgeroepen tot ‘album van de week’.
Op donderdagavond 2 februari wordt het album
aan het publiek gepresenteerd in “zalencentrum
de Walrus” te Sneek. Het album zal worden uitgereikt door drie TOP DJ’s uit het noorden. In
een unieke trio - combinatie zullen Wim Drent
van Radio Continu, Teake Wouda van RADIONL
en Willem de Vries van Omrop Fryslân het
album presenteren. Jelle B. zal een aantal stukken van het album live uitvoeren en daarnaast
een kort optreden verzorgen op de wijze zoals u
van hem bent gewend. De avond zal muziekaal
worden geopend door een ander illuster trio: DE
SUSKES. (Sipke de Boer/Sytse Haima/Koos
Keus) De toegang is gratis.

Campina Wintervla, 1 liter...................................................1.55
Jisper Kaas, 500 gram....nu met pakje Versunie Roomkaas gratis
Schwarzwalder Schinken.............per pakje 25

van de Warme Bakker
Mueslibollen........................................nu zak met 5+1

gratis

Coca Cola, literfles...................................................nu 99 cent
Chocomel, literpak...............................................1.63 99

cent
WC Eend Toiletblok Start....................................1.49 79 cent
Unox Party Knacks, blik à 30 stuks...................................1.95
Aanbiedingen geldig van do. 2/2 t.e.m. wo. 8/2

Maandag Vlugklaar
(meer dan 10 soorten!)

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 2 t/m 4 februari
van dit smakelijke voordeel

cent korting

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,50
2,75

Donderdag 2 februari
starten wij 3 weken lang
met de Boerenweken.
3 Weken lang diverse
lekkere aanbiedingen!
Tevens verloten wij
2 traptracktors!
Kom voor meer info
in onze winkel
Uw slager Brattinga
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Nieuwe lokale omroep heet voortaan Studio Súdwest
IJlst - Met een feestelijke bijeenkomst voor
vrijwilligers in IJlst heeft het nieuwe bestuur van
de lokale omroep vrijdagavond 27 januari het
startsein gegeven voor de nieuwe lokale omroep
binnen de gemeente Súdwest-Fryslân. Daarbij werd
door voorzitter Durk Stoker tevens de nieuwe
naam gepresenteerd: Studio Súdwest. Wethouder
Wigle Sinnema wenste de ruim honderd vrijwilligers en hun nieuwe bestuur een luisterrijke
toekomst toe.

Hindeloopen (secretaris), Adrie Hegie uit Sneek
(penningmeester), Sietske Kanselaar-Rinzema uit
Nijland en Dick Diepersloot uit Uitwellingerga.

De nieuwe naam Studio Súdwest is tot stand
gekomen dankzij een aantal suggesties die ook
van de kant van de vrijwilligers bij het bestuur
zijn ingediend. Uit de ingediende voorstellen
heeft het bestuur uiteindelijk een naam gekozen,
die herkenning bij de doelgroep zal oproepen en
ook past bij de gemeente waarbinnen de lokale
omroep haar werk heeft.

Het nieuwe bestuur gaat inmiddels voortvarend
aan het werk. Zo zijn afspraken met het
Commissariaat voor de Media en het Agentschap
Telecom gemaakt om de overgang van de oude
naar de nieuwe omroep te waarborgen. Er is
tevens een nieuwe stichting opgericht waarin de
voormalige omroepen zijn ondergebracht.
Bovendien zijn er al afspraken gemaakt met de
vrijwilligers om te komen tot een goede werkstructuur voor uitzendingen op de radio, tv,
internet en de kabelkrant. Gesprekken tussen het
nieuwe bestuur en de vrijwilligers laten van
beide kanten grote bereidheid zien om tot een
goede samenwerking te komen en tot een goede
lokale omroep.

Studio Súdwest is een samenvoeging van de
lokale omroepen SWF Lokaal en Radio Markant.
Op initiatief van wethouder Sinnema zijn de
omroepen bereid geweest om onderlinge geschillen achter zich te laten en met een nieuw bestuur
op te gaan in een geheel nieuwe lokale omroep.
Tijdens de bijeenkomst in het raadhuis in IJlst,
konden de vrijwilligers kennismaken met hun
nieuwe bestuur. De bestuursleden zijn Durk
Stoker uit Koudum (voorzitter), Piet Sprik uit

Om de regionale inzet van vrijwilligers voort te
kunnen zetten, blijft de nieuwe lokale omroep
voorlopig gebruik maken van de bestaande studiolocaties in Sneek, Bolsward en Koudum. In
de loop van dit jaar zullen de nu nog afzonderlijke uitingen van de omroep, zoals de verschillende internetsites, tot één geheel worden samengevoegd onder de naam Studio Súdwest. In de
tussentijd zullen zoveel mogelijk radio- en tvuitzendingen al op elkaar worden afgestemd.

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

“Werk binnen de perken”
Het reguliere onderhoud van wegen, bermen,
groen, perken en plantsoenen e.d. berust bij het
team Beheer & Onderhoud van de gemeentelijke
organisatie. Dit team is over de hele gemeente
verdeeld in rayons, elk met een rayonbeheerder.
Met het groeiseizoen in aantocht zijn de rayons
bezig met voorbereidingen daarop. Voor Makkum
is dat al te zien aan allerlei snoeiwerkzaamheden,
die momenteel worden uitgevoerd. Ook is de
bedoeling om diverse groenelementen in de kom
van Makkum (en natuurlijk ook andere kernen)
aan te pakken door deze waar nodig te renoveren
en opnieuw in te richten. Dit alles met de insteek
om het één en ander er voor het komende groei-

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00
seizoen goed bij te laten staan. Zo zijn er bij de
belangrijkste toegangen tot de dorpskern al
duizenden bloembollen geplant die straks leiden
tot een bloemenpracht. Bij het renoveren hebben
diverse overwegingen een rol gespeeld, zoals:
in hoeverre de leefbaarheid ermee gediend is;
hoe goed het te onderhouden is; hoe onderhoudsintensief het is en daarmee natuurlijk ook
de financiële kant van de zaak. Uiteraard moet
dit dan resulteren in een goed aanzien van de
straat, omgeving en dorp en met ieders goede wil
moet dat lukken, in ieders belang.

Voor meer informatie kunt u bellen met Paul van
der Brugge via het gemeenteloket 0515-489000.

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

Dorpencoördinator voor o.a. Makkum,
Theo Bouma

Sluis Makkum gesloten van 06 t/m 08 februari
Van maandag 06 t/m woensdag 08 februari 2012
worden de hydraulische cilinders van de (sluis)
deuren van de schutsluis te Makkum vervangen.
Scheepsvaart tussen de Makkumer buitenhaven/
het IJsselmeer en de Grote Zijlroede/Panhuyskanaal is in deze periode dan ook niet mogelijk.
De stremming is met een bord aangegeven op de
Panhuysbrug te Tjerkwerd en op de Nijhuizumerbrug, zodat vanaf daar gekozen kan worden
voor het alternatief via de sluis in Workum. Er is
geen stremming voor het wegverkeer! De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente
Súdwest Fryslân uitgevoerd door firma Bosch
Rexroth bv uit Drachten.

2
1
1
1
3

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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Fries topduo ‘Die Twa’ in Ferwoude!
Waar ‘Die Twa’ tegenwoordig al optreedt op grote
poppodia, zoals het Abe Lenstra Stadion, Tros
Muziekfeesten of het Mega Piraten festijn, staan
ze zaterdag 4 februari gewoon nog in het wat
kleinere, maar zeer gezellige dorpshuis de
Djippert in Ferwoude. Dat het de organisatie van
deze feestavond gelukt is om dit duo te boeken,
mag bijzonder worden genoemd. Aangezien
‘Die Twa’ momenteel ontzettend populair is in
Friesland, maar ook ver daar buiten. De agenda
van deze twee heren was dan ook al aardig volgeboekt. Krijn en Jacob Dijkstra begonnen in
2008 met het componeren van hun eigen Friestalige nummers. Deze werden toegevoegd aan
hun Top 100 repetoire. Met hun eerste single
‘Asto mar by my bist’ scoorden ze een platencontract, waarna hun eerste album werd opgenomen. Vanaf dat moment raakte de carrière van de
heren in een stroomversnelling. De tweede single 'Famke fan myn dreamen' zet Die Twa pas
echt op de kaart. Maar de definitieve bevestiging
dat Krijn en Jacob geen eendagsvliegen zijn in
muziekland bewijst de top 10-hit 'Fûgels'. De

kleine feestzalen werden langzamerhand ingeruild voor grote podia. En ondertussen is ook het
tweede album al een feit.
Zaterdag 4 februari zal ‘Die Twa’ dus een geweldige feestavond verzorgen in Dorpshuis de
Djippert in Ferwoude. Hun eigen Fries-talige
hits zullen afgewisseld worden met Top 100
muziek van vroeger en nu. Zo spelen ze dus voor
ieder wat wils! Dit is uw kans om aanwezig te
zijn bij een fantastisch optreden van een gigantisch populair duo uit Friesland. Kom dus allen
zaterdag 4 februari naar Dorpshuis de Djippert in
Ferwoude, en geniet van een spetterend optreden
van ‘Die Twa’. De zaal gaat open om 21.30 uur.
De entree bedraagd €10,- Er is echter ook een
voorverkoop gestart waar de kaarten voor € 8,50
kunnen worden besteld. Dit kan door middel van
het sturen van een e-mail met je naam en het
aantal kaarten dat je wil reserveren naar: dorpshuisferwoude@hotmail.com. De kaarten worden
op de avond zelf aan de deur afgerekend. De
voorverkoop sluit zaterdag 4 februari om 16.00 uur.

Barokconcert in Zweins
Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseert op zondagmiddag 29 januari in Zweins een
concert van gevorderde blokfluitisten van Ritmyk.
Het concert vindt plaats in de kerk in Zweins.
Toegang is gratis, aanvang is 15.30 uur.
De blokfluitisten spelen muziek uit de Italiaanse
vroegbarok. Ook de Nederlandse componist Jan
J. van Eijck ontbreekt niet. Uit de hoogbarok
worden o.a. Händel, Telemann, Delavigne en de
Boismortier gespeeld. Alle deelnemers vormen

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Het Anker

samen ook een ensemble waarmee ze zestiende
en zeventiende eeuwse muziek spelen, van onder
andere Johann Hermann Schein. De blokfluitisten
zijn allemaal leerlingen van Jannie de Groot.
Docent Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
zal voor de begeleiding zorgen op het prachtige
gerestaureerde achttiende eeuwse orgel van
Zweins.
Voor meer informatie kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

SIPKE1890 introduceert beweegbare etalagepoppen
Volgens de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) is de leegstand in veel
Nederlandse binnensteden momenteel zeer
groot. Dat ligt niet alleen aan de crisis, maar ook
aan structurele veranderingen in de bevolkingsontwikkeling en de toename van internetbestedingen. Zo ook in Sneek!
Om de mensen weer wat meer naar de winkelcentra toe te trekken, introduceert SIPKE1890,
de bekende spijkerbroekenzaak (‘Sipke Dykstra’)
op de hoek Grootzand/Suupmarkt te Sneek, een
nieuw fenomeen: Beweegbare etalage/paspoppen.
Het bijzondere, van deze niet van echt te onderscheiden poppen, is dat ze op ieder willekeurig
moment van pose kunnen veranderen. Dit is
mogelijk d.m.v. een zeer ingenieus afstandbedie-

Adverteer in de
Makkumer Belboei

Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214

mail naar: belboei@makkum.nl

ningssysteem dat vanachter de toonbank kan
worden bediend. Het trekt enorm de aandacht
van mensen die langs de winkel lopen. Enkele
winkels in één van de beste winkelcentra van
Nederland: Maastricht, hebben deze etalagepoppen inmiddels al uitgeprobeerd, en zullen
deze binnenkort permanent in de winkels gaan
gebruiken.
SIPKE1890 heeft aanstaande zaterdag 28 januari
4 poppen op proef. Ze staan tussen 13:00 en
14:00 uur in de etalage. Daarna worden de poppen naar Zwolle vervoerd, voor een demonstratie aldaar.
Voor meer info: Jelly tel. 06 - 23875539 (etaleuse)
SIPKE1890, Grootzand 2 Sneek
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Koepelconcert te Witmarsum

BOIZCA
ontwikkeling van mens & organisatie

Chakra-auracursus
Bewust worden van onze eigen
energiecentrums én dat energie er altijd
is, informatie vasthoudt en of geeft.
Start nieuwe groepen 13 februari
’s avonds en 15 februari ’s ochtends.
Voor meer info zie www.boizca.nl of bel
0515-232705 / 06-24131305
BOIZCA ook voor systemische begeleiding,
familieopstellingen en werkgerelateerde
thema’s.

eigen foto

Op zondagmiddag 12 februari 2012 om 16.00
uur is het eerste Koepelconcert van 2012 in de
Koepelkerk te Witmarsum, georganiseerd door
de stichting Koepelconcerten.
Het spits wordt afgebeten door singer/songwriter
en gitarist Hille Stellingwerf. Hille Stellingwerf,
afkomstig uit Witmarsum, werd vorig jaar 4e in
de SENA PopNL Award. Ook maakte hij grote
indruk tijdens de finale van de Kleine Prijs van
Fryslân 2010 (de grootste bandwedstrijd van
Friesland). Hille werd uitgeroepen tot beste zanger
én gitarist van deze provincie. Hille neemt een band
mee, bestaande uit Pandu Windartono (drums),
Dennis Hemstra (basgitaar) en Tollak Ollestad
(piano/mondharmonica en zang). Laatst genoemde
heeft o.a. gespeeld met Don Henley (The Eagles),
Chet Atkins, Andrea Bocelli en Earth, Wind and
Fire en meegedaan aan het project Motel
Westcoast van Syb van der Ploeg. Het belooft
een prachtig concert te worden. De entree
bedraagt 9 Euro en voor kinderen t/m 15 jaar 5
Euro. Dit is inclusief een consumptie.
De stichting Koepelconcerten bestond vorig jaar
juni 30 jaar. In de afgelopen 30 jaar zijn er dank-

zij deze stichting veel mooie concerten georganiseerd. In dertig jaar is er veel veranderd maar
de stichting Koepelconcerten wil doorgaan met
het organiseren van toonaangevende concerten in
de monumentale Koepelkerk. Behalve klassieke
muziek wil de stichting ook voor andere soorten
muziek onder de aandacht brengen om daarmee
een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Teruggekeken kan worden op een prachtig kerstconcert van Sânman en Sikke op 2e kerstdag
2011. De aanwezigen (± 180 personen) hebben
genoten van mooie liederen en een kerstverhaal
van Cor Waringa.
Op zondag 12 februari a.s. om 16.00 uur dus het
1e concert van 2012. Hille en Friends spelen dan
vooral bluescovers. “Wie bij een gitaarsolo van
Hille Stellingwerf zijn ogen dicht doet, waant
zich bij een optreden van Jimi Hendrix. Maar bij
het openen van je ogen openbaart zich een frisse
blauwogige jongen uit Witmarsum. Toch is Hille
misschien een betere gitarist dan Hendrix.
Geloof je het niet? Er is maar één manier om er
achter te komen: zelf kijken en luisteren.”
(Freeze Festival Leeuwarden 2010).

Meerswal 11

8759 LR

Exmorra
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De verboden zolder

door Sjirk Wijbenga
fascinerend schouwspel dat aan je voorbij trekt.
Treinstellen verdwijnen in tunnels en komen in de
andere hoek van “de verboden zolder” weer te
voorschijnen. De toeristische trein stopt uiteraard
bij de nieuwe skipiste. Alles is op elkaar afgestemd
en de werkelijkheid is zo getrouw mogelijk nagebootst. Gielstra heeft doormiddel van schaduwstations een 100 meter rijlengte gecreëerd zodat er
een grote variatie in de treinenloop is ontstaan. Aan
inventiviteit ontbreekt het Gielstra niet. Van kerstboomverlichting (LED) wordt perronverlichting
gemaakt. LED's (light emitting diodes) zijn perfect
te gebruiken voor de modelbaan. In vergelijking tot
gloeilampjes hebben ze een laag stroomverbruik,
lange levensduur en dat alles nagenoeg zonder
warmte afgifte.

Makkum - Voor Siemon Gielstra was het wel duidelijk; “As ik stop mei wurkjen dan gean ik oan de
slach”. De inmiddels 68-jarige gepensioneerde
bouwkundig tekenaar startte zes jaar geleden met
een lang gekoesterde wens: Modelbouw. Inmiddels
staat op de zolderkamer van de woning op de Markt
een verbluffend resultaat. Eindresultaat? Nee, zeker
niet, want modelbouw is oneindig en de keuze
mogelijkheden zijn onbeperkt. Voorafgaand aan dit
interview kon nog net de laatste hand worden
gelegd aan de pas gerealiseerde skipiste. De hartstocht voor modelbouw herken je meteen aan de
kwaliteit. Modelbouw moet vooral de sfeer van
realiteit oproepen, vindt Siemon Gielstra. Om dat
te realiseren besteedt hij veel aandacht aan kleine,
fraaie details in zijn bouwwerk. Elk hoekje van de
zolderkamer wordt intensief benut.

Wanneer er een verhuizing plaats vond gingen de
treinen altijd mee in de dozen. Toen Siemon en zijn
vrouw Boudien in Allingawier woonden was het
huis te klein voor de spoorbaan. Dan werd er uitgeweken naar de tuin die groot genoeg was om een
baantje te bouwen. Het huis aan de Markt werd
35 jaar geleden gekocht door de familie Gielstra.
De verbouw was een flinke klus en de vorige eigenaar sprak over de verboden zolder in het huis. De
vloer was in een dusdanige staat dat het niet meer
vertrouwd was om je daar te begeven. Nu is de
zolder verdeeld in een kamer voor de modelbouw
en een knutselkamer. De naam “verboden zolder”
wordt nog in ere gehouden. Gielstra heeft met zijn
modelspoorbaan 3 systemen gerealiseerd waar
totaal 13 treinen kunnen rijden. Een lokaal-, een
interlokaal- en een toeristisch net zorgen voor een

Urenlang kun je kijken naar de op schaal gemaakte
huizen, stationnetjes, kastelen, tunnels en bruggen.
Zelfgemaakte bomen van plataanzaden en vruchten
van de hazelnoot completeren het geheel. Voor het
vervoer van boomstammen gebruikt Gielstra wilgentakjes en voor de imitatie van een dennenbos moest
een oude kunstkerstboom eraan geloven. Gielstra:
”Omwille fan de hege kosten moatst wolris wat.
Mar it is ek wer in útdaging om it dan sa sekuer
mooglik nei te meitsjen. It is soms wolris in toer
om alle treinen yn ‘e gaten te hâlden. Lêsten siet ik
hjir en in oere lang rûn alles as in trein. Soks jout in
goed gefoel. Mar it giet ek wolris mis, hear”. En op
het zelfde moment botsen er twee treinen voor onze
ogen opelkaar. De verboden zolder is al lang niet
meer verboden. Vele uurtjes zijn er al doorgebracht.
Gepassioneerd vertelt Gielstra over zijn hobby.
Belangstellenden voor modelbouw kunnen gerust
eens langs komen om een kijkje te nemen. Gielstra
is nog lang niet uitgebouwd en voor de toekomst
zijn er nog plannen genoeg.

Van jongsaf heeft Siemon Gielstra een passie gehad
voor modeltreinen. In zijn ouderlijk huis aan de
Voorstraat was hij met broer Wieger voortdurend
bezig met de toen nog simpele modelbaantjes.
Broer Wieger was de grote gangmaker en de twee
hebben veel knutseluurtjes doorgebracht in huis,
waar voldoende ruimte beschikbaar was voor hun
hobby. Er hangt tegenwoordig een fors prijskaartje
aan modelbouw en dat was vroeger niet anders. Het
gespaarde zak- en vakantiegeld werd besteed voor
aankoop van materialen die toentertijd te koop
waren bij Altena “Bazar” en van der Eems in de
Bleekstraat. Later ontdekte hij in Bolsward een
winkel die 2e hands treinmerken verkocht. De
voorraad groeide gestaag. Als hoofdmerk gebruikt
Gielstra al jaren de Märklin modellen. Via zijn
oude vriend Leo Lalleman kwam hij tot deze keuze.
“De heit fan Leo, legt Gielstra uit, wie skipstechnysk arsjitekt en waard troch hellingbaas Wiebe
Amels nei Makkum helle. Leo ferfeelde him dea yn
Makkum. Hij hie in Märklin spoarbaan en we rekken
yn ‘e kunde. Fanôf it earste momint klikte it goed
en we ha noch altiten kontakt.”

Thermo-ondergoed
voor heren en dames
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Harmke Bijlsma beste muurkaatser in Kimswerd

eigen foto

Harmke Bijlsma-Johnson heeft het derde en zeer
spannende muurkaatstoernooi van kaatsvereniging
‘De Helfrichs’ in Kimswerd op zondag 29 januari
gewonnen. Er deden 11 deelnemers aan het toernooi mee, er is gekaatst met voer lijsten.
Debutant Kevin Kieftenburg (16 jaar) liet zien
dat muurkaatsen snel te leren is (Kevin is deze
winter begonnen met muurkaatsen), hij kon zich
goed handhaven tussen de senioren. De muurkaatsclinic aan de dames van hoofdklasser Pier
Piersma enkele weken geleden was nog niet
vergeten: een dame ging er met de prachtige krans
(gemaakt door Feikje van der Duim) vandoor.
Het was vandaag zeker geen gelopen koers, het
was erg spannend. Na vier gespeelde partijen
waren er vier kaatsers die drie partijen hadden
gewonnen (Janny, Harmke, Kevin en Sjoerd
Atze). Kevin Kieftenburg kwam nét te kort, hij
had 52 punten voor. De strijd om de derde en
tweede plaats was erg close en er moest flink
gerekend worden. Janny had evenveel voorpunten

als Sjoerd Atze (54), alleen had Janny drie punten
meer tegen (33 om 36). Janny Visser won daarmee de derde prijs en Sjoerd Atze de Jong de
tweede prijs. Harmke Bijlsma-Johnson was vandaag onbetwist winnaar met 58 punten voor.
Voor Harmke was het helemaal bijzonder, haar
laatste krans had ze wel meer dan dertig jaar
geleden gewonnen! De vleesprijzen vielen goed
in de smaak en het was nog lang gezellig in
Piers’ Stee met het vaste duo Piet en Jelly achter
de bar. Het laatste muurkaatstoernooi van dit
seizoen staat gepland voor zondag 15 april 2012.
Uitslag:
1e Harmke Bijlsma-Johnson
(3 gewonnen partijen, 58 punten)
2e Sjoerd Atze de Jong
(3 gewonnen partijen, 54 punten voor,
33 punten tegen)
3e Janny Visser
(3 gewonnen partijen, 54 punten voor,
36 punten tegen)

Toch een punt voor Makkum dames 1 tegen de koploper…
Afgelopen zaterdag zijn de dames van Makkum 1
naar Sneek gereisd om het op te nemen tegen de
jonge ‘talenten’ van Sneek. Terwijl onze trainer/
coach zelf waarschijnlijk lekker bovenop de
Oostenrijkse pistes aan het genieten was, zitten
zijn ‘wijze woorden’ intussen goed in onze
koppies ter voorbereiding van de wedstrijd. Daarnaast heeft Marrit intussen bewezen een prima
vervangend coach te zijn. We moesten het deze
wedstrijd zonder Eva doen, maar hadden maar
liefst twee speelsters van dames 2 mee; Elly en
Fransiska…
Fanatieke warming up, lekker ingeslagen en
dan nu de wedstrijd. We hebben niets te verliezen,
de druk ligt uiteraard bij de koplopers dus ontspannen en enthousiast ballen… En dit leek
aardig te lukken. We hebben de eerste set meteen
een goede servedruk, zijn lekker aan het aanvallen,
de verdediging staat goed en het blok ook… We
komen tot een redelijke voorsprong, maar Sneek
blijft heel rustig en pakken hun betere spel op.
Het blijft steeds aan elkaar gewaagd, maar de
laatste punten gaan naar Sneek. Zij winnen de
set met 25 – 22.
Teleurgesteld maar met een goed volleybalgevoel gaan de dames de tweede set in. De serve
is van beide kanten minder, dus het gaat weer
gelijk op. Het verdere spel gaat fanatiek door. Er

komen hele mooie momenten voorbij, waardoor
het enthousiasme weer terug komt. De dames
willen graag puntjes afpakken vandaag dus doen er
nog een stapje bij… En ja hoor na een spannende
tweede set wint Makkum deze met 26 – 28.
Tja, en dan de derde set. Wat zal het zijn geweest.
Iedereen wilde natuurlijk graag nog wel één of
zelfs meerdere punten pakken, maar het kakte
weer aardig in. Er werd niet meer gescoord en
Sneek profiteerde van hun servedruk. Die van
ons was ver te zoeken. Meer valt er eigenlijk niet
te vertellen over de derde set die eindigde met
een stand van 25 -9.
Nu de vierde set toch proberen het vertrouwen en
het enthousiasme weer terug te krijgen en tegenstand te bieden tegen de meiden van Sneek. Toch
wil het ook deze set allemaal niet lukken en de
dames van Sneek halen veel punten met een prima
servedruk. We verliezen de laatste set met 25 – 11.
Achteraf hadden we de eerste set uiteraard ook
moeten pakken, maar toch tevreden met één
punt genieten we nog even na met een heerlijk
gebakje van onze jarige Anke!
We hebben ons goede spel de eerste twee sets
weer mogen ervaren, dus dat nemen we mee
naar de volgende wedstrijd aankomende vrijdag
om 20.30 uur in Makkum.
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Verlies Makkum tegen Waterpoort Boys
Na een winterstop van zeven weken speelde
Makkum afgelopen zaterdag zijn eerste competitiewedstrijd van 2012. Gezien de weersvooruitzichten zou het voorlopig ook wel weer eens de
laatste kunnen zijn aangezien Koning Winter
dan toch nog zijn intrede heeft gedaan en een
flinke vorstperiode wordt voorspeld. Onder
prima weersomstandigheden maar op een zeer
lastig bespeelbaar veld – het aantal glijpartijen
op het hoofdveld van sportpark ‘Het Schuttersveld’ in Sneek was zaterdag niet te tellen –
verloor de equipe van trainer Hylke Schrale
kansloos met 3-0 van titelkandidaat Waterpoort
Boys. In tegenstelling tot de heenwedstrijd had
Waterpoort Boys zaterdag niet al teveel van
Makkum te duchten. De gasten werkten hard maar
slaagden er maar zelden in een goedlopende
combinatie op Sneker grasmat te leggen. Hoewel
ook Waterpoort Boys ongetwijfeld niet z’n beste
wedstrijd van het seizoen speelde bleek het
technisch vermogen van de thuisclub over 90
minuten gezien van een hoger niveau dan dat
van de gasten.

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

Toch was de eerste grote kans van de wedstrijd
voor Makkum toen spits Daniel Kleiterp de
bal in het overvolle strafschopgebied plotseling
voor de voeten kreeg maar net niet goed uitkwam om af te drukken. Het was zo’n beetje de
enige grote kans die Makkum gedurende 90
minuten zou afdwingen. Na een gelijkopgaand
eerste kwartier was het Almar Rienstra die de
score voor de thuisclub opende door ‘uit het
niets’ de bal vanaf de rand van het strafschopgebied snoeihard in de kruising te schieten.
Makkum knokte na de tegenslag voor wat het
waard was maar kon geen bres in de hechte verdediging van de thuisclub slaan. Nog voor rust
kwam Waterpoort Boys op 2-0 toen een vrije
trap door Herre van der Velde werd verlengd en
door de door Kleiterp vrijgelaten voorstopper
Sibren Posthuma achter keeper Hyltsje Bosma
werd geschoten.

Mocht Makkum in de rust nog enige hoop hebben gekoesterd op een beter resultaat – trainer
Schrale bracht met Menno Bijlsma en Michel
Nauta twee verse krachten in – dan was die hoop
na twee minuten wel vervlogen. Toen was het de
rappe linksbuiten van Waterpoort Boys Isau
Cristavaõ die keeper Bosma van dichtbij kansloos liet en de thuisclub op een beslissende 3-0
voorsprong bracht. De rest van de wedstrijd had
schriftelijk afgedaan kunnen worden. Waterpoort
Boys liet Makkum een beetje spartelen zonder
dat het ook maar enig moment in gevaar kwam.
De enige vermeldenswaardige momenten waren
de twee strafschoppen die de thuisploeg van de
verder redelijk leidende scheidsrechter Bakker
kreeg in de laatste 10 minuten van de wedstrijd.
Waar de eerste strafschop al hevig door Makkum
werd betwist, Jelle Hiemstra leek keurig de bal
te spelen; de tweede penalty, na een onschuldige
botsing in ‘de zestien’ luttele minuten later,
leidde zelfs bij de aanhang van de thuisclub tot de
nodige hilariteit. Waarschijnlijk zag Bakker zijn
fout zelf ook wel in en bestrafte de ‘overtreder’
ditmaal niet eens met een gele kaart. Beide buitenkansjes werden door de thuisploeg overigens
niet benut. Eerst was het keeper Hyltsje Bosma
die de penalty van Robert Minks uit zijn doel
ranselde. Bij de tweede strafschop hoefde Bosma
niet eens in actie te komen. Harry Terpstra
schoot ditmaal knullig naast.
Ondanks het verlies blijft Makkum als derde
geklasseerd. Met een wedstrijd meer gespeeld
heeft de ploeg een punt voorsprong op een drietal achtervolgers. In de strijd om de tweede
periodetitel is Makkum voorbijgestreefd door
Waterpoort Boys dat met 12 punten uit 5 wedstrijden de koppositie heeft overgenomen.
Aanstaande zaterdag staat voor Makkum de
thuiswedstrijd tegen Oudehaske op het programma. Gezien de weervoorspellingen zou het
echter ook zo maar de ‘Wonseradeel Noord
Toertocht’ kunnen worden.

Federatiekaatsen
in sporthal te Makkum
De federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
organiseert op zaterdag 11 februari a.s. een zaalkaatswedstrijd met verliezersronde voor de
jeugdcategorieën en de jongens en de meisjes in
de sporthal te Makkum. Deze wedstrijd wordt
langzaam bekender getuige de deelname van
vorig jaar die goed was te noemen. De welpen,
pupillen starten om 10.00 uur. De schooljeugd
en de jongens en meisjes beginnen om 13.30 uur.
Opgave voor deze wedstrijd kan bij de secretaris
van de eigen vereniging die de opgave uiterlijk
donderdag 9 februari a.s. voor 20.00 uur moet
doorgeven aan de secretaris van de federatie Theun
Ram uitsluitend per mail (tram84@kpnmail.nl)
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Snertpreek in de vermaning
te Makkum
Het is al een traditie van vele jaren dat op een
zaterdagmiddag in de vermaning te Makkum de
snertpreek wordt gehouden. Het is een viering
die net even anders is als anders en die wordt
besloten door samen snert te eten. Thema van dit
jaar zal zijn "de ark van Noach". U zult in de
kerk dan ook dieren tegengekomen (nu ja, niet
echte). Het voert te ver om te verklappen hoe het
er precies gaat uitzien. Eén ding willen we wel
loslaten, in het verhaal over Noach wordt verteld
dat de dieren twee aan twee de ark binnen gaan.
Het is dan ook de bedoeling dat de mensen die
de dienst te zoeken niet alleen naar binnengaan
maar in ieder geval samen met een ander, en dan
in tweetal of viertallen of zestallen. Nu moet u
niet denken, dat we de mens, die alleen komt, in
de steek laten. Juist die mens eren we, want bij
de ingang staat een enthousiaste Noach die alles
in goede banen leidt. We zullen zingen en een
verhaal horen, we zullen bidden en samen eten,
en we zullen genieten van prachtige muziek.
Orgelmuziek maar ook zang en gitaarmuziek.
Met eigen en geleende liederen. Kortom, het
beloofd weer een prachtige snertpreek te worden.
U bent van harte welkom!
Doopgezinde Kerk Makkum, Hoek Bleekstraat/
Tuinstraat. Zaterdag 11 februari 17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot
zr. Flora Visser, 0515-232415, of via de mail
florav@online.nl.
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Voetbalprogramma
Zaterdag 4 februari
Makkum 1 - Oudehaske
Jubbega A1 - Makkum A1
Heeg B1 - Makkum B1
Heerenveen D3 - Makkum D1

15.00 uur
14.00 uur
9.00 uur
9.00 uur

Volleybalprogramma
Vrijdag 3 februari
19:00
19:15
20:15
20:15
20:15
20:30
21:30
21:30

Oeverzwaluwen MB 1 - Makkum MB 1
Stanfries (IJ) MC 2 - Makkum MC 1
Oeverzwaluwen DS 2 - Makkum DS 2
Makkum MA 1 - Oeverzwaluwen JA 1
BEO DS 1 - Makkum DS 3
Makkum DS 1 - C.S.V. DS 1
Wisky HS 1 - Makkum HS 1
Makkum DS 4 - Oeverzwaluwen DS 5

PSV de Halsbânruters
Assen 21 januari
Bobbie IJdema kwam hier aan de start met Up to
data's Rimmel in de klasse M1dressuur. Zij reed
een winstpunt met 185 punten.
Koudum 22 januari
Kirsten Koopmans kwam hier aan de start met
Nabuco in de klasse Z2. Zij won de 2e prijs met
210 punten goed voor 1 winstpunt. Sharona
Vallinga kwam met Vie-Power uit in de klasse Z1.
Zij ging met de 3e prijs naar huiis met 208 punten
goed voor 1 winstpunt.
Arum 29 januari
Sanna v/d Heide kwam met Teade fan Tritsum uit
in de klasse M2 dressuur. In de 1e proef won zij de
2e prijs met 187 punten goed voor 1 winstpunt. In
de klasse L2 dressuur kwam Bobbie IJdema uit met
Caramba. In beide proeven won zij de 1e prijs met
in de 1e proef 203 punten en in de 2e proef 197
punten, samen goed voor 4 winstpunten.

Colofon
In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk (klaar)
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Grote- kleine beurt
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen


vw polo 5drs
Bouwjaar: 2001, Kilometerstand: 66536 km, Aantal deuren: 5
Brandstof: Benzine, Vermogen: 55 kW / 75 pk
APK datum: 23-08-2012, Kleur: blauw metallic

Prijs € 3750,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92

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 verspreidingsgebied is Makkum en de dorpen in de omgeving.
Aanleveren materiaal:
Al het materiaal (zakelijke advertenties, familie-verenigingsadvertenties, 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.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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
TE KOOP
Mooie bureaustoel rugleuning en zitting verstelbaar blauw van kleur.€ 25.00. Tel: 0517-531721 of
06-36563503
Massief eikenhouten tafel 140 bij 0,90 mt. 4 eiken
houten stoelen. 1 kinderledikantje met toebehoren.
1 camping bedje. diverse Elpees en single platen. 1
murprotec ontvochter tegen vochtbestrijding in
huis. 1 elektrisch kacheltje. alles apart te verkopen
t.e.a.b. K.Bootsma tel 0517 531525 email klaas.
bootsma@hetnet.nl
Elektrische kookplaat 2 warmte punten Inventum €
50,- tel. 0515-336605
R.v.s. Magnetron € 20,- tel. 0515-231643 of 06-38345276

* De gebruikers van de bankjes bij het “Wyte stek” hebben er een attractie bij, een afval container.

Rotan stoel € 5 Tafeltennistafel, met toebehoren € 40
Hawk fietsendrager € 40 Imperiaal incl. skidragers
voor auto zonder daklijst, (past o.a. op Subaru Legacy)
€ 20 Metalen PC tafel € 10 Koelbox € 5 Kinderbureau € 5 Mooie oude piano ,Steinberg, prijs n.o.t.k.
tel: 0515-231035 na 18 uur
Een goed onderhouden grenen commode b x h x d
127 x 90 x 57 cm. Bovenop zit een sierrand. In het
midden zitten 4 laden en aan weerszijden 2 deurtjes,
kastruimte incl. 1 leg plank De knoppen zijn van wit
porselein met een bloemmotiefje. Vraagprijs € 100,Een mammoet skelter met rubberen stuur incl.
aanhangwagen (kan kiepen) Vraagprijs € 150,- tel.
0517-531288
4 goede Vredestein Snowtrac banden 205/65 R15
94T M+S Elke band met ± 5 tot 6 mm profiel. In
één koop. Prijs in overleg. 0515 231700
VERLOREN
NINO huissleutel bij het Vallaat/Brouwerssteeg,
sleutel zonder sleutelhangers e.d. Indien gevonden,
graag contact opnemen met tel: 0622076979
GEVRAAGD
“Actie kerkenwerk” In Makkum is de rommelmarkt
zaterdag 12 mei a.s. Heeft u spullen voor de rommelmarkt? Wij halen dit graag op bel mevrouw T. v.d.
Heide tel. 0515-23 28 34.
BIEDT ZICH AAN
Hallo, wij zijn Rixt en Marte en allebei 13 jaar oud.
hebben dus wel wat ervaring en vinden het leuk om
op te passen. Groetjes Onze telefoonnummers zijn:
Rixt 0515232362 0620346219
Marte 0515232229 0621929576
Zoekt u een huishoudelijke hulp, bel dan 06 49998137
GEZOCHT
Hallo ik ben opzoek naar een persoon in de buurt
van Witmarsum. Hij heet LIEUWE, begin januari heeft
hij bij ons (Koudum) een Konijnenhok gekocht
(flat) Daar zat nog het een en ander van ons in. Hij
zou nog eens langs komen om het touw terug te
brengen. Maar nog niet gedaan. Zou Lieuwe contact
met ons op willen nemen. b.v.d. Trijntje 0514-523534
VERMIST
Makkum, Houtmolen, 25 januari: Grijs-taupekleurige
Brits Korthaar, ex-kater, ringen rond staart, 5 jaar oud.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692.

De naam van de inzender is bij de redactie bekend.

