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Makkum - Wanneer het gaat vriezen is er maar één
gespreksonderwerp wat iedereen bezig houdt:
Natuurijs! En natuurlijk de vraag: Is de ijsbaan in
Makkum al open? Hoe eerder hoe beter. Vorige week
donderdag werd de baan ’s middag om drie uur
vrijgegeven door het bestuur van de plaatselijke ijsclub. De ijspret barst in alle hevigheid los. Kleintjes
schuifelen achter een slee of een stoeltje. Meisjes en
jongens trekken elkaar voort op een slee en leveren
een heroïsch gevecht wie het snelst kan schaatsen.
Ze vallen, ze glijden en schreeuwen vol enthousiasme.
De ijsbaan is één grote gladde massa en schaatsend
Makkum is lovend over de kwaliteit van het ijs.
Muziek klinkt uit de luidsprekers en ’s avonds heerst
er op de verlichte baan een gezellig sfeertje. Vrijdagmiddag komen de kinderen van de basisschool de
Ark een uurtje schaatsten met juf Doutzen en juf
Gerda. De koek en sopie draait op volle toeren.
Zondagmiddag wordt er weer volop geschaatst op de
ijsbaan en een afvaardiging van het bestuur is aanwezig om alles in goede banen te leiden. Secretaris
Remko de Jong geniet zienderogen van de menigte
op het ijs. “It kin net moaier”, vindt de Jong, “Sa flak
foar it wykein falt de froast der yn. Der is gjin wyn
en we ha in prachtich sintsje. De snie jout fansels
oerlêst mar we ha alle war dien om de baan der
troch te krijen. Freed hat de iisclub in snieblazer kocht
en dy hat syn wurk goed dien”. In het clubhuis is het
behaaglijk warm. Menigeen komt klunend binnen
voor de warme chocolademelk of andere lekkernijen
bij kantinejuffrouw Gerrie Groen. Het clubhuis heeft
het afgelopen jaar een flinke renovatie ondergaan.
De Jong: “We ha hjir hiel wat omheistere mei frijwilligers en it resultaat mei der wêze. De kantine is
smûk ynrjochte. We diele it klubhûs no mei de
Motorklub en de Loopgroep fan Makkum. De ien
makket der wat mear gebrûk fan as de oare mar de
gearwurking is bûtengewoan goed”. Of er deze week
wedstrijden komen is nog niet duidelijk. Volgens

bestuurslid Jelle Attema is het een hele klus om de
schaatsers bij elkaar te krijgen. “Woansdeitemiddei
miskien de bern”, denkt Attema, “Mar dan moatte we
earst yn oerlis mei de skoallen. En mooglik yn it
wykein de wedstriden foar de grutten. It is allegearre
noch, miskien”. De draaiboeken voor de toertochten
liggen allemaal klaar bij de IJsclub. Er is dagelijks
contact met de IJsclubs van omliggende dorpen en
er kan á la minút een tocht worden uitgeschreven.
De Makkumer IJsclub telt nagenoeg 500 leden en
is daarmee één van de grootste verenigingen in
Makkum. Evenals de Makkumer Herensociëteit en
’t Nut Makkum werd de IJsclub Makkum opgericht
in de 19de eeuw, om precies te zijn op 4 maart 1864.
Op de website van de Stichting Ald Makkum wordt
verwezen naar een artikel in Aldnijs 4/5 (maart 1994).
“De Club werd opgericht door o.m. T.W. Overmeer
en Lolke Britzel. Sipke Sybrandy schreef een cynisch
gedicht voor deze gelegenheid. Zijns inziens voornamelijk bedoeld om de zakken van de kasteleins te
vullen en timmerlieden tot dubbel loon te verleiden.
Timmerman Sybrandy werd wel lid en kreeg de opdracht telegrafen en nummerborden te vervaardigen.
Schreef ook hij dubbel loon?”
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Tegenover haven en aan rand centrum, gelegen goed
onderhouden, vrijstaande woning, zonnige tuin (Z)
+ achterom, 123 m² eigen grond.

Prijs vanaf € 117.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een
dokters-assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden
in het Antonius ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in
Sneek. (via de ingang Spoedeisende Hulp (SEH).
Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Dentwork
Praktijk: 0515 - 541345 / Privé: 0515 - 543846 / 0515 - 433448
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl

Tige grutsk en bliid binne wy
mei ús famke

Jantine
Berne op 1 febrewaris 2012
3410 gram / 50 sm
Jakke van der Kamp &
Jeltje Miedema
It Ferset 40
8754 LC Makkum

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
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221. www.fysiotherapiemakkum.nl
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

Vrijdag 10 Februari:
Avondrust,Sjoelen om 15.00 uur in het restaurant
Zaterdag 11 Februari:
Jeugdsoos Ozone aanvang 18.30 uur tot 20.30 uur
Er wordt GEEN OUD-IJZER opgehaald in
Witmarsum door Nij Libben. WEL oud papier
vanaf 08.00 uur.
Avondrust, Optreden van koor de Skumkoppen uit
Harlingen 15.00 uur in het restaurant
Dinsdag 14 Februari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
BEDANKT

Zaterdag 11 Februari:
Makkum – Doopsgez. kerk 17.00 uur
Snertpreek

Voor de kaarten en bloemen en
medeleven tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis te Zwolle.

Makkum – R.K.Parochie, 19.00 uur
voorganger: Pastoor A Bultsma

Hg Wijbren en Klaasje Zijlstra

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

Agenda

KansenKaart
zoekt vrijwilligers
Afgelopen zomer heeft u de Makkum Beach
Express misschien wel eens zien rijden. Dit is het
“treintje” dat de boulevard van Makkum met het
dorp verbindt. Toeristen kunnen hiermee van het
strand naar het dorp en andersom. Het is een
gemakkelijke en ludieke manier om het dorp
bezoeken. Makkumers kunnen er natuurlijk ook
gebruik van maken door bijvoorbeeld een bezoekje
aan het strand te brengen.
Het belang voor Makkum
Deze verbinding is van belang voor voorzieningen als
winkels en horecagelegenheden. Zo blijven toeristen
niet alleen op het park maar kunnen zij ook het dorp
ontdekken en daarmee de middenstand steunen. Het
idee van de trein komt vanuit het KansenKaartproject
Makkum, een samenwerkingsverband tussen de
Ondernemersvereniging, Plaatselijk Belang, de
Vereniging Van Bedrijven, enkele ondernemers en
inwoners van Makkum.
Vrijwilligers gezocht
Dit jaar is er voor gekozen om geen treintje maar
een tractor met huifkar te laten rijden. Hiervoor
hebben we mensen nodig die zich betrokken voelen
bij het dorp en hun steentje willen bijdragen. Wij
zijn op zoek naar een groep actieve vrijwilligers
met vrije tijd, die tractor willen rijden en/of willen
helpen met het onderhoud. We maken de planning
in overleg. Dus geef u op, dan maken we samen een
succes van het zomerseizoen in Makkum.
Aanmelden:
Email naar Arjen Doedel, arjendoedel@hotmail.com
Even langslopen bij Slagerij Brattinga, Kerkstraat 24

Zondag 12 Februari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Ds. J van Olffen
organist: Dhr. Kalkman
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. H Tieleman

Wist u dat...
* Judith van Lavieren, de dame van ‘de lapjes
kat’ (de knutselclub van Makkum) met de
doopsgezinde bouwers prachtige vaasjes heeft
geknutseld.
* Beppe Nellie Zwart, een beppe van één van
onze bouwers, heeeeele mooie kaarten met de
kinderen heeft gemaakt.
* Deze gekocht kunnen worden op 28 april tijdens
de haarwensen middag.
* Er u elders in de BB meer hierover kunt lezen.

Te Huur
Voor 5 maanden klein huis in Makkum.
Heel redelijke huur voor juiste persoon.
Moet wel bereid zijn contract te tekenen.
Info: eldegee47@gmail.com / Of 0642108164.

Thermo-ondergoed
voor heren en dames
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De Bonnie Hoep
De nieuwe single van de Zware Jongens “DE
BONNIE HOEP” komt deze week nieuw binnen
in de mega top 100 op nummer 68 en in de
Nederlands-talige lijst van RADIONL staat de
plaat op de 18e plek. Bekijk de clip hier: http://
www.youtube.com/watch?v=22iGupTZJyQ
Het bijzondere aan het schijfje is dat er naast de
a- kant ook twee Elfstedentocht liedjes op staan.
Op de single staan “Op de schaats naar Bartlehiem”
en een moderne, Nederlandstalige versie van
“DE BONKEVAART”. Deze liedjes zijn als
mp3 bijgesloten.
De Zware Jongens (Fokko Dam en Arie Kuipers)
hebben een historie als maker van Elfstedentocht
nummers. Het lied “Bonkevaart/ Bonkefeart”
was in 1997 een hit voor Anneke Douma en
werd geschreven door Arie. In dezelfde periode
was ook het lied “Hulzebosch, Hulzebosch” een
grote hit. De zangstemmen op deze plaat waren
van Fokko en Arie, de ‘praotstem’ was van de
nummer twee van de tocht: Erik Hulzebosch.
Fokko is natuurlijk de ‘frontman’ van de
Blauhúster Dakkapel (‘Fokko met de Bordjes’),
die zowel bij start, finish en huldiging van de
Elfstedentocht aanwezig was en waarschijnlijk
weer zal zijn….

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Friesche Vlag Bolino Vanille Vla, 1 liter...........................1.39
Ardenner Boterhamworst............per pakje 25

cent korting

Appelsientje Dubbeldrank, 1 liter................................99

Start Voorverkoop
Septemberpop Goes Après-ski
25 februari vind alweer de 9 de editie plaats van
septemberpop Goes Après-ski. Op deze editie
betreden de volgende artiesten het podium:
Crazy Dj Team, Dj Tony Star en uit Duitsland
die Tolle Leute mit die Heidi’s. De kaartverkoop
voor deze knots gekke feestavond gaat vanaf 1
Februari van start. De kaarten zijn verkrijgbaar
in Workum bij Sigarenmagazijn v/d Velde, in
Bolsward bij Miedema`s Lunchroom en V.I.P
Records in Sneek. Dit feest vind plaats op de
Stedspôlle in Workum, aanvang 21.00 uur. In
natuurlijk de verwarmde feesttent. See you. Info
kijk op www.septemberpop.nl

D.E. Roodmerk Koffie, 500 gram.......................................4.98

van de Warme Bakker
Sneeuwster......................................deze week van 3.98 nu 2.98

Aanbiedingen geldig van do. 9/2 t.e.m. wo. 15/2

Maandag Vlugklaar
(meer dan 10 soorten!)

Donderdag t/m Zaterdag
Boeren Elfsteden Tocht producten

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 9 t/m 11 februari
van dit smakelijke voordeel

cent

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

samen
4 Kip Krokant
,99
Schnitzels
+ 500 gram Kipfilet

7

samen

Rookvlees

3,49

100 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75

+ Boeren Cornedbeef
100 gram

2e
1/2 prijs

2,50

Rookworst

2,75

Snert goed gevuld
per liter

4,25
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‘Club de Bouwers‘ De Doopsgezinde kids van Makkum,
presenteren de haarwensen middag!!
Stichting Haarwensen is er voor kinderen tot en
met 18 jaar, die door medische behandelingen of
een andere vorm van alopecia (kaalhoofdigheid)
in aanmerking komen voor een haarwerk of pruik.
Deze kinderen kunnen gratis gebruik maken van
een pruik van de stichting. Deze pruiken zijn
opgenomen in de pruikencollectie van het AMC.
Het maken van een pruik kost € 1500.- euro, dus
er is werk aan de winkel! Voor één pruik zijn
ongeveer drie dikke vlechten nodig. Het is een
week werk om een mooie pruik te maken, deze
worden in Azië gemaakt, haartje voor haartje.
Pruiken moeten ook onderhouden worden, eens
in de twee weken moet de pruik weer even naar
de kapper. De pruiken worden gemaakt van echt
haar, dus er zijn vrijwilligers nodig! Er zijn al
twee bouwers en een moeder die hun vlecht aan
de stichting willen schenken!
Op Zaterdag 28 april van 15.00-17.00 uur wordt

het kasteeltje voor één middag een grote kap/
schoonheids salon. Het is de bedoeling dat het
kasteeltje helemaal vol komt, er worden deze
middag vlechten afgeknipt en de leiding krijgt
zelfs de tondeuse over hun hoofd. Wie deze bijzondere verrichtingen gaat doen is nog een groot
geheim, maar let op het is een beroemde persoonlijkheid waar jullie binnenkort meer over horen!
De gezamenlijke kappers en schoonheidsspecialistes werken deze middag samen om er nog
mooiere mensen van te maken die vervolgens
professioneel op de foto worden gezet. Kappers
hebben leuke acties in hun salon bedacht, maar ook
daarover later meer. Buiten het haarknippen zijn
er ook een aantal spelletjes, zoals een verloting,
100 vel, bloemstuk raden en de verkoop van zelfgemaakte cadeautjes, schminken en haarvlechten.
Iedere bezoeker krijgt een goodybag. We hopen
op een zeer grote opkomst, (neem de beurs mee)
en we maken er een gezellige middag van!!

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

Opgave Leugenbollepop 2012
verrassend talent en muzikale voorkeur op het
podium. De naamsbekendheid van Leugenbollepop in en om Makkum zorgt ieder jaar eind augustus
voor een groot publiek. Dit is dé kans om gebruik
te maken van een professionele en gemotiveerde
begeleidingsband, de vaste blazersessie, achtergrondzangeressen én een enorm publiek.
Stichting Leugenbollepop maakt zich op het 23e
Leugenbollepop, 31 augustus 2012 in Makkum.
Leugenbollepop is een door vrijwilligers gedragen
feest wat enthousiaste zangers en zangeressen
een podium biedt om voor een groot publiek op
te treden. De opgave voor 2012 start vanaf maart
2012 en loopt tot de eerste week van april. De
opgave is als altijd vrij. Iedereen die graag wil
zingen mag meedoen. Ga naar onze website
www.leugenbollepop.nl en geef je op!
Al jaren is Leugenbollepop een succesformule.
Om ieder jaar tot dit succes te komen hebben
wij de hulp nodig van deelnemers aan dit legendarische muziekfeest. Na ruim 20 jaar houden
wij vast aan het motto achter Leugenbollepop:
wil je graag zingen in een professionele band
voor een groot publiek dan mag je meedoen.
Ook de nummerkeuze laten wij over aan de deelnemers. Door de vrije opgave en nummerkeus
staat er ieder jaar een bonte mix van nieuw en

De opgave verloopt dit jaar via de website
www.leugenbollepop.nl. Surf naar de site om de
sfeer van vorig jaar terug te halen door foto’s of
filmpjes terug te zien. Op deze site verschijnt het
inschrijfformulier. Vanaf 1 maart tot en met 6 april
heb je de tijd om een 3-tal nummers te kiezen en
deze via het opgave formulier door te geven.
Vanaf begin dit jaar werkt het bestuur aan de
voorbereidingen. Dit jaar ligt het accent op
muzikanten en deelnemers uit de regio Makkum.
Dit doen we om de doelstelling van onze stichting
eer aan te doen: verzorgen van muzikale evenementen en het versterken van muzikale beleving
in Makkum. Vrijdag 31 augustus 2012 is de
datum om alvast vrij te houden. Het 23e
Leugenbollepop; waar sterren klappertandend
stralen! Houd deze krant en de site in de gaten
voor meer informatie!

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

2
1
1
1
3

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

* Fryslân * Team Iselmarkust

Stichting Leugenbollepop Makkum

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Nieuws van de jeugdsoos
11 februari is het weer zover! Ozone is heeft dan
weer zijn maandelijkse opening voor de kinderen
uit groep 7 en 8. De speciale basisschool opening
krijgen steeds meer voeten in de aarde.... er zijn
elke maand weer nieuwe gezichten in de soos!
Elke 2e zaterdag van de maand is de soos open
van 18:30 tot 20:30 voor alle jeugd van groep 7
en 8, daarna iz de oudere jeugd ook welkom.

Geen spoed <> Wel Politie
Tijdens deze avonden is er frisdrank vanaf 25 cent
per glas verkrijgbaar en lekkers vanaf 50 cent en
er worden geen energiedrankjes geschonken!

E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

De volgende openingsdagen voor groep 7 en 8 zijn:
10 maart, 14 april en 12 mei. En... het entree is
altijd gratis op zulke avonden.
GEZELLIG!
KOMEN JULLIE DEZE KEER OOK?

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.
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“Ferhalen en fersen fan hjoed en eartiids”!
In nijskjirrige jûn yn hotel “De Prins” yn Makkum
baas wurden oer de beide einen”! As leste wol ik
hjir noch neame it oangripende ferhaal fan
Mustafa de âldste Turk fan It Hearrefean. Hylke
Speerstra, wat kin dy man ferhalen moai delsette!

Makkum 3 febrewaris - De sosiëteit “Eendragt”
organiseare in jûn mei ferhalen en gedichten.
It wie in noflike jûn dêr yn’ e Prins. Der siet
moai wat folk yn’e seal. De muzyk op dizze
bysûndere jûn wie foar rekken fan Bouke van
der Woude mei syn trio. Jan Lutgendorff hie de
regy fan dizze jûn. Jim sille wol merke, geandewei as jimme dit stik lêze, dat it skreaun is yn
Frysk en yn it Nederlânsk. Doe’t wy dizze opdracht as skriuwsters fan de Makkummer Belboei
krigen hienen wy dat sa betocht.
De spits waard ôfbiten troch Frâns Faber. Hy
begûn mei in lyts gedichtsje fan in Poalske frou.
Wurden dy’t him troffen troch de ienfâld. Dernei
hat Frâns in pear ferhalen ferteld wer’t Makkum
sintraal yn stie. In ferhaal út de fiiftiger jieren oer
in Makkummer dy’t in kuiertocht troch Makkum
die en sa ek by de leugenbolle lâns kaam en dêr
harke nei wat ôfwaaid praat. Dernei in patatsje
helle by de patatbakkerij fan Afke. Út de selde
tiid in ferhaal oer in stikje akrobatyk by de
Waach op’e Merk. Rinne oer in tried dy’t boppe
lâns spant wie fan it Postkantoar nei de Waach.
It ferhaal gie oer in jonkje dy’t troch dit barren
hielendal yn’e besnijing nommen waard. In
wûnderlyk ferhaal dat wier bart is. Miskien kinne
we nochris soks by it ein ha op’e Merk!

* 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

Blanksma
Assurantiën

V E R ZE KEREN MET PERSOON LIJ K E SERVIC E
Te r u g v a n w e g g e w e e s t !
Te l e f o n i s c h c o n t a c t z o n d e r k e u z e m e n u !
Bleekstraat 36a
Postbus 21
8754 ZN Makkum

Telefoon (0515) 231 586
Telefax (0515) 231 398
E-mail a.blanksma@uwnet.nl

David Visser vertelde over zijn werk als aannemer.
Met anekdotes over werknemers in de categorie
BNU (Buskruit Niet Uitgevonden, dus niet bijzonder intelligent) kreeg hij de lachers op zijn
hand. David kondigde aan dat hij het laatste
stuk, handelend over een ziekmelding, zingend
zou vertolken. Doordat hij tijdens het komische
lied verschillende keren de tekst kwijt raakte en
dan weer vol vuur de draad oppikte werd dit stuk
het hilarisch hoogtepunt van zijn optreden.
As tredde ferteller wie Hylke Speerstra oan bar.
Ferhalen dy’t my it measte oansprútsen neam ik
hjir. Sa fertelde Hylke ferhalen oer de Alvestêdentochten. Dat in sekere Van Buren mei syn
gefolch by âlde Fokkema foar de doar stie. Him
oantrûne moast om troch de riden mei de wurden”
Anders wordt u een koning met een krasje in
plaats van een koning met een kruisje”! It prachtige ferhaal fan Hylke de Jong dy’t nei Nij
Seelân ôfreizige mar fan syn heit perfoarst de
redens mei nimme moast. En wûnder boppe
wûnder fûn der boppe yn’e bergen in mar wer’t
hy de redens ûnder bine koe. En doe kaam er dêr
noch trije oare Friezen tsjin mei itselde langstme.
As it kin dan moast it dwaan. Sa is it mei reedriden,
frijen en ûngetiidzjen! Wurden fan Hylke Speerstra.
En it ferhaal fan Woltsje in kreaze jong faam. Se
wie oan it wurk as boerefaam yn It Heidenskip.
Se krieg de boadskip mei ‘It midden moat net de

Gré Caarels had zich vlak voor aanvang aangemeld . Daarmee voorkwam zij dat op deze avond
uitsluitend heren zouden spreken. Zij las in haar
memmetaal, het Twents, het gedicht “De Roggestoof” van A.P van der Moolen voor. Hij beschrijft
hierin hoe hij op een zomerse roggeakker in een
wolk van stuifmeel een mystieke ervaring heeft.
Gré vertelde de toehoorders dat ze na tien jaar
nog precies weet hoeveel indruk het op haar
maakte toen ze het voor het eerst las.
Spontaan optreden van Wim Schoon, sinds een
aantal jaren inwoner van Makkum. Hij kwam bij
het opruimen in zijn ouderlijk huis een krantenknipsel tegen met daarop afgedrukt een gedicht
over de kijk van een Hollander op de Friezen.
Wim Schoon heeft na een korte inleiding dit
gedicht van Willem Wilmink voorgelezen.
Onze collega-correspondent Sjirk Wijbenga had
ervoor gekozen om schrijver Wybren Altena aan
het publiek te presenteren. Vanaf 1938 was
Altena beheerder van het kunsthuis Statum. Hij
was bekend om zijn met droge humor doorspekte “stikelgedichten”, die hij in zalen en
feesttenten voordroeg. Zijn pittige, springerige
en cynische stijl kwam goed naar voren in de
twee gedichten die Sjirk had uitgezocht. Dat waren
respectievelijk “De Hazze” en “De collectant”.
Van de zitbank die na Altena’s overlijden in
1987 bij de haven werd geplaatst mist al jaren
het naamplaatje. Alle aanwezigen stemden in met
de oproep dit zo spoedig mogelijk te herstellen.
“Het liefst in goud natuurlijk, maar koper is ook
goed”, merkte Hylke Speerstra op.
Jan Lutgendorff had behalve de mooie poezie
van Bootsma ook wat minder brave gedichten
opgezocht van de ons allen bekende Frits en van
Hans Dorrestein. Het gedicht van Dorrestein
getiteld “Echte mannen” moest het publiek het
verschil tussen (sociëteits)heren en echte mannen
duidelijk maken. Door het expliciete taalgebruik
van Dorrestein lukte dat uitstekend. Op deze
poëzie-avond waren beduidend meer bezoekers
afgekomen dan vorig jaar. Enthousiast geworden
meldden verschillende bezoekers zich bij Jan
Lutgendorff om volgend jaar ook iets voor te lezen.
Het voortbestaan van een Makkumer poëzie-avond
lijkt daarmee gewaarborgd. Ook ondergetekenden
zijn gestrikt om volgend jaar de avond niet als
verslaggever maar als spreker te bezoeken.
Door Judith van Lavieren en Doutzen Ouderkerken
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Op de dag van de 11-stedentocht
is het Gezondheidscentrum Makkum gesloten.
Alleen voor spoedgevallen is er een dokter en een assistente aanwezig.
U kunt ons gewoon bereiken via: 231770
Mocht u reeds een afspraak hebben staan dan verzoeken wij u deze te wijzigen.

Dinsdag 14 februari

VALENTIJN
Bent u het schaatsen en de kou bijna zat?
Kom dan lekker opwarmen met de kinderen:

Jouw Valentijn
verdiend een bloemetje
van De Binderij.

ZONDAG 12 FEBRUARI a.s.
15.30 – 17.30 uur:

KINDERACTIVITEITEN
Valentijnshart maken!!
Kosten: € 2,50 p.p.
(incl. limonade, lekkers en materiaal)

Voor foto‛s en info,
zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam 0515-231707

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266
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Q-Music presentatoren naar Open NK Eiwerpen?
ag
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woensd
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Kind aar  10,j
t/m 12

Maak nu je afspraak
online bij
kapsalon Nynke
www.1kapper.nl
of bel 232989

Kapsalon
Nynke
dames en heren
Kerkstraat 19a
8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

eigen foto

MAKKUM - Tijdens de ochtendshow van 8 juli
2011 hielden de dj's Jasper de Vries, Kristel van
Eijk en Jeroen Kijk in de Vegte naar eigen zeggen
'het officiële open NK eiwerpen' op de parkeerplaats van hun studio. Deze aktie is destijds door
de organisatie aangemerkt als misbruik van de
titel omdat deze naam door hen is vastgelegd.
Als genoegdoening verwachtte de organisatie van
het enige echte Open Nederlands Kampioenschap
Eiwerpen inschrijving van de betreffende Q-music
presentatoren voor het evenement van 2012
“Eén van de zaken die wij als genoegdoening
wilden realiseren was en is deelname van de
presentatoren aan het Open Nederlands Kampioenschap Eiwerpen 2012 en dan met name aan
het VIP Russische Ei Roulette. Uiteraard wordt
deelname aan de andere on-derdelen toegejuicht.”
Aldus Frans van Egmond, voorzitter van de
organiserende stichting. VIP Russiche Ei Roulette
is één van de nieuwe onderdelen van en Open NK
Eiwerpen, waaraan naar verwachting diverse
bekende Nederlanders en bekende Niet-Nederlandse

zullen meedoen om geld in te zamelen voor het
goede doel. De organisatie heeft vorige week
een brief hebben doen uitgaan naar de Q-music
directie om de deelname van Jasper, Kristel en
Jeroen af te dwingen en te laten bevestigen.
Tevens heeft de organisatie de mogelijkheid
geopend om via haar website (www.eiwerpen.
nl) te stemmen op die presentator die volgens
het publiek zeker mee moet doen.
Het Open NK Eiwerpen zal dit jaar gespeeld
worden op 7 juli en in het teken staan van ondersteuning van de Stichting Sailability Nederland.
Onder het motto “Iedereen moet kunnen zeilen”
creëert Sailability de mogelijkheid voor mensen
met een handicap om op regelmatige basis zelfstandig te zeilen. Stichting Sailability bestaat
inmiddels 6 jaar en na een aanloopperiode van
een paar jaar zit er sinds 3 jaar een flinke groei
in het aantal locaties waar, onder de vlag van
Sailability, door mensen met een beperking zelfstandig kan worden gezeild.

Surprise Witmarsum speelt Leave Lita mei ried en died
Op zaterdag 11 februari speelt de toneelvereniging
Surprise uit Witmarsum het blijspel Leave Lita
mei ried en died. Het stuk wordt opgevoerd in de
Gekroonde Roskam aan het Kaatsplein te
Witmarsum en begint om 20.00 uur.
In Leave Lita laten kruidendokter Ton en zijn
vrouw Lita (voor uw goede raad) hun woning
drie weken in handen van Geart en Anna. Geart
begint zelf kruidendokter te spelen en Anna probeert advies te geven. En dan nemen ze ook nog
huurders is huis. Waar dat toe leidt kunt u op
zaterdag 11 februari zien. Na afloop is er dansmuziek met Lody Franzen & Co.
Op woensdagmiddag 15 februari is er een speciale
uitvoering voor de ouderen in de Gekroonde
Roskam. Dit begint om 14.30 uur.

eigen foto

Omdat we gaan verbouwen:
Vanaf 7 februari Bibliotheek Makkum
Boekverkoop!
Boeken | Jeugdboeken | Tas vol
€ 1,- | € 0,50 | € 5,ontdekdebieb.nl
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TE KOOP

Zoekertje
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

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50

TE KOOP

Internet: www.makelaardijgros.nl

Batavus damesfiets met veilig kinderzitje voor
achterop: Bobike 9 – 22 kg Prijs in Overleg. Na
18.00 uur Tel. 06-14974599
Rode Rollator z.g.a.n. Prijs in overleg. Tel. 0515232010
Twee pers ledikant 140 x 200 plus matras en nachtkastjes € 100,- Tel. 0517-531862
Magnetron € 15,- Vouwfiets € 25,- Tel. 0515-781024
Eén pers. ledikant evt. met matras Gratis af te halen
Tel. 0515-231779
Glazen scherm voor op scootmobiel. Beschermt u
tegen wind en regen. Z.g.a.n. €50,- Tel: 06-51240157
4 goede Vredestein Snowtrac banden 205/65 R15
94T M+S Elke band met ± 5 tot 6mm profiel.
In één koop. Prijs in overleg. 0515 231700
Ligbed Hartman(wit) met dik blauw gestreept kussen € 20,00. 4 zomerstoelen (wit) hoge rugleuning
€ 15,00. Speelkleed Nijntje (rond met bogen en
speeltjes) een paar keer gebruikt € 10,00. Hoge
druk reiniger € 50,00. 17 delige boekenserie,
Bericht van de tweede wereldoorlog € 17,00.
Dubbele slijpmachine € 10,00. Tel: 0517-579388.
T.K. lage viking noren, Mt. 39, z.g.a.n.. E 35,00
Tel. 0517-531948.
ski pakje meisje gebruikt maat 74 € 5,- ski pakje
meisje z.g.a.n maat 86 € 10,- tel: 0613915131
GEVONDEN
Groene Gazelle damesfiets met handremmen bij
overgang van De Pôlle naar Nieuwbouw Af te
halen bij De Mieden 16 Tel. 06-11418161

Maand
van de Liefde...
Verwen uzelf of uw geliefde met een
heerlijke behandeling van
Berends Body & Beauty!
Profiteer nu van onze actie en betaal
slechts € 37,- i.p.v. € 45,voor een uitgebreide
gezicht en decolleté behandeling.
Deze actie is de hele maand februari geldig.
Ook voor reeds geboekte afspraken!
Ook kunt u bij ons terecht voor
romantisch verpakte cadeaubonnen.

Interesse? Bel of mail naar
0515-233505
berendsbodyenbeauty@ziggo.nl

Kerkstraat 30, MAKKUM
Goed onderhouden
karakteristieke starterswoning.
STARTERSLENING MOGELIJK

Vraagprijs € 129.000,- k.k.

