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Makkum - Joeke van der Veen is 17 jaar en
woont op de Markt in Makkum. Vorig jaar
behaalde ze haar HAVO-diploma. Dit schooljaar
was ze eigenlijk van plan om te gaan reizen,
maar het is er nog niet van gekomen… Ze heeft
het er namelijk veel te druk voor! Joeke doet
momenteel een cursus visagie en styling. Haar
hobby fotografie komt daarbij goed van pas.
Mode en styling zijn de passies van Joeke. Ze is
er op verschillende gebieden creatief mee bezig
en richt zich daarbij op haar eigen leeftijdsgroep.
Zo maakte ze bijvoorbeeld het digitale tijdschrift Young Flow, een variatie op het tijdschrift
Flow, maar dan bedoeld voor jongeren. Ze schrijft
regelmatig verhalen voor en over haar eigen
leeftijdsgroep. Even Joeke van der Veen googlen
en je kunt genieten van al die activiteiten. In het
voorbeeldnummer van de Young Flow passeren
voor de oplettende lezer behalve Joeke ook nog
ander jonge Makkumers de revue.
Joeke startte dit jaar ook met haar sieraden-webshop genaamd Play-Couture. In haar webwinkeltje
verkoopt ze ringen, oorbellen en kettingen met
daarop bijvoorbeeld een mini-koekje of theepotje.

De sieraden op haar site www.Play-Couture.com
hebben allemaal wel iets met eten te maken. Dat is
geen toeval. Omdat er in de mode vaak de nadruk
ligt op dun (moeten) zijn, ligt de combinatie
mode en lekker eten niet voor de hand. Joeke
vindt het leuk om die combinatiedan juist wel te
maken. De inspiratie voor het maken van deze
sieraden lag verrassend genoeg in het bekijken
van poppenhuizen. Joeke zag al die prachtige
miniatuurtjes en dacht: “Dat is leuk om sieraden
van te maken”. Samen met een bevriende fotografe maakte ze de foto’s voor haar site. Het ziet
er allemaal vrolijk maar ook professioneel uit.
Haar doelgroep is de leeftijdscategorie van 15
tot 20 jaar, maar haar klanten blijken van alle
leeftijden te zijn. Joeke heeft het al aardig druk
met het vervaardigen en opsturen van de bestellingen. Bestellen kan uitsluitend digitaal.
Makkumers kunnen hun bestelling echter wel bij
Joeke thuis afhalen. Joeke is inmiddels al weer
bezig met een zomercollectie. Ook werkt ze aan
haar portfolio. Ze wil namelijk toelatingsexamen
gaan doen op de kunstacademies van Amsterdam
en Rotterdam. Als ze aangenomen wordt wil ze
zich ook daar weer richten op mode en styling.

Makkum, Kerkstraat 2e
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In het centrum gelegen sfeervol, nieuwbouw
appartement op 2e verd. met o.a. lift,
berging op b.g.g., woonkamer met frans balkon.

Prijs vanaf € 99.500,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl

pag. 2 MAKKUMER BELBOEI - 22 februari 2012

Info

Familieberichten

Agenda

Huisartsen Wûnseradiel

Woensdag 22 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).

Jaarvergadering Vogelwacht Makkum e.o.
20.00 uur De Prins te Makkum
Avondrust, Rolstoeldansen 15.00 uur
in het restaurant

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

Vrijdag 24 Februari:
Avondrust, Sjoelen om 15.00 uur in het restaurant

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

Zaterdag 25 Februari:
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Blijspul ¨Tink om é Buorlju¨ in De Prins aanvang:
20.00 uur

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 Tandarts Joubert
Praktijk 0515- 572049
- 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

Buurtver. "Trije Yn Ien" organiseert een bingoavond. Aanvang 20.00 uur, zaal 't Anker.

Dinsdag 28 Februari:
Avondrust, Klaverjassen 14.00 uur in het restaurant

Moandei 27 febrewaris is it safier,
dan wurd dit leave jonkje 40 jir!!
Dikke tút fan Geertje & Femke

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

Kerkdiensten
Woensdag 22 Februari:

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Makkum – R.K.Parochie 19.00 uur
Aswoensdag Parochievoorganger

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Zondag 26 Februari:

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
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

Makkum – K.C. Het Anker 9.30 uur
voorganger: Dhr. Giliam
organist: Dhr. Kalkman
Makkum – K.C. Het Anker 19.00 uur
Plusdienst m.m.v. ¨ Forte ¨
Makkum – R.K. Parochie 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst

Plaats uw familiebericht
in de Makkumer Belboei
mail naar

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

belboei@makkum.nl

Wist u dat...
* Als je van Dansen houd !!!!
Vanaf 6 Maart Organiseert Studio Dance 4 All
uit Sneek elke dinsdag middag in OBS It Iepen
Stee Makkum Streetdance-Hiphop Lessen
vanaf 6 tot 9 jaar van 16.00-17.00 en vanaf 10
tot 13 jaar van 17.00-18.00 Iedereen mag mee
doen!!! De 1e proefles is gratis.
* Gymnastiek vereniging DES op zoek naar jou
gympakje welke je misschien niet meer gebruikt.
De opbrengst van het pakje komt geheel aan
jezelf ten goede. Wil je dus jou pakje een 2e kans
geven neem dan contact op met Gymnastiek
vereniging DES via info@desmakkum.nl of
via Sjoerdtje op 0515-232392
* Vogelwacht Makkum vanavond haar jaarvergadering in de Prins organiseert, Iedereen,
en met name de nieuwe leden uit 2011, daar
van harte welkom zijn.
* Tijdens de jaarvergadering de wacht de nazorgpassen uitgeeft aan de aaisikers-nazorgers voor
2012.
* Bent u nazorger en wilt u dit jaar de landerijen
weer in om de voorjaarsbode te onthalen kom
dan naar de Prins om de nazorgpas af te halen.
* OBS It Iepen Stee op donderdag 23 februari as.
weer een oud papier container heeft staan? De
hele dag mag het oud papier in de container
worden gezet. Alvast bedankt!
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Oproep foto’s van Makkum
Voor de wand achter de snelkassa’s zijn we op
zoek naar foto’s van Makkum. Op dit moment is
de wand achter de snelkassa’s een grijs vlak en
deze willen we graag voorzien van een mooie
foto (collage) van Makkum. We denken hierbij
aan foto's van het dorp Makkum, van boven af of
een afbeelding van vroeger. Een element van
“Makkum” moet zichtbaar zijn op de foto.
U kunt de foto's opsturen naar jumbo Jumbo.
Makkum@jumbosupermarkten.nl. Het formaat
het liefst zo origineel mogelijk, dus niet verkleinen.
De foto moet vergroot worden voor de wand,
dus hoe groter het bestand hoe scherper de foto
vergroot kan worden. Wilt u vermelden wanneer
de foto is gemaakt en waar de foto in Makkum is
gemaakt? Afhankelijk van de hoeveelheid inzendingen, maken we een keuze welke foto(‘s)
gebruikt gaat worden voor de wand achter de
snelkassa’s. Foto’s doormailen kan tot vrijdag
16 maart 2012. De inzending van de mooiste
foto wordt beloond met een gratis boodschappenpakket t.w.v. € 50,- Voor vragen kunt u terecht
bij Paula Botermans, tel 0515-232400

Jeugdsoos Ozone presents…

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Optimel Vruchtenkwark, 500 gram.....................................1.69
Boerenbeenham...........................per pakje 25 cent korting
LU Bastogne Koeken, pak à 260 gram.........................nu 1.29

Vrijdag, 24 februari Jeugdvergadering & Disco
19.30-20.30 uur Jeugdvergadering

Hellema Koeken, diverse soorten.................per pakje 95

***Gratis entree voor de Disco
***Gratis consumptie
Voor groep 7&8 + Voortgezet Onderwijs

Pannekoekmix Special + Gilse Schenkstroop..........samen 1.79

20.30-22.00 uur Top 40 muziek
Voor groep 7&8 + Voortgezet Onderwijs
22.00-23.30 uur House
Voor Voortgezet Onderwijs

Everyday Spaghetti, 500 gram................................nu 69

cent

cent

Everyday Pastasaus, pot 500 gram...........................nu 89 cent
Aanbiedingen geldig van do. 23/2 t.e.m. wo. 29/2

23.00-00.00 uur Hardstyle
Voor Voortgezet Onderwijs
Entree bedraagt slechts € 0,50

Maandag Vlugklaar
(meer dan 10 soorten!)

Donderdag t/m Zaterdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 23 t/m 25 februari
van dit smakelijke voordeel

Verse kipSchnitzels
100 gram

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Makkumer Steak
100 gram

Runder Verse Worst

2,75
2
2,75

,50

1,15

Gegrilde Rosbief
100 gram

+ Boterhamworst
100 gram

1,45
samen

2,99
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De bibliotheek gaat verbouwen en verhuist tijdelijk
Bibliotheek Makkum gaat verbouwen en verhuist
tijdelijk. Om de tijdelijke verhuizing te vergemakkelijken worden oude boeken nu alvast
verkocht en mogen klanten het dubbele aantal
boeken lenen! Op vrijdag 2 maart is de bibliotheek
gesloten om vervolgens op dinsdag 6 maart op de
tijdelijk locatie, Bleekstraat 9 (winkel vd Weerd),
haar deuren te openen. In mei hoopt bibliotheek
Makkum iedereen weer te verwelkomen op haar
oude adres, maar volgens een nieuw concept!
Dit nieuwe bibliotheekconcept is gebaseerd op de
waarden open, warm, inspirerend, persoonlijk,

eigentijds, deskundig en kwaliteit. De verbouwing
levert meer op dan een nieuwe inrichting, dat zal
te merken zijn aan de klantbenadering, het meubilair, de wanden en het assortiment! Met de nieuwe
inrichting en een aantrekkelijke presentatie wil
de bibliotheek iedereen inspireren!
Nog even op een rijtje:
Boekverkoop en dubbel aantal boeken mee:
vanaf heden t/m woensdag 29 februari.
Gesloten: vrijdag 2 maart.
Open op de Bleekstraat: vanaf dinsdag 6 maart
tot de opening.

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

Het Stipepunt Bolsward is op zoek naar:
• Humanitas Zuidwest Friesland geeft met
Stand-by steun aan mantelzorgers en vraagt vrijwilligers die de mantelzorgers op afgesproken
tijden vervangen. Er wordt gezelschap geboden
aan kinderen, volwassenen of ouderen die in de
thuissituatie worden verzorgd maar niet alleen
thuis kunnen zijn.
• Oranje Comité Bolsward zoekt voor de komende Koninginnedag vrijwilligers die verkopers op
juiste plaats zetten, zorgen voor begeleiding,
aanspreekpunt zijn, registreren, regels controleren,
inschrijfgeld ophalen en verkoopplek netjes
achterlaten...
• Zorgboerderij Veldzicht te Parrega zoekt chauffeurs voor het halen en brengen van deelnemers

van onze zorgboerderij. De gasten komen uit de
regio Sneek, Bolsward, Koudum, Workum en
Hindeloopen. Er wordt gereden met een negenpersoonsbus en een kleinere vijfpersoonsauto.
• Zorgboerderij Yn é Lijte, dagbesteding voor de
geestelijke gezondheidszorg te Idsegahuizen
zoekt chauffeurs voor het vervoer van en naar
huis van deelnemers met een negenpersoonsbus.
• Stichting Peuterspeelzaal “De Stipkes” te
Lollum is op zoek naar een vrijwilliger voor de
peuterochtend op dinsdag van 8.30 tot 11.00 uur.
De vrijwilliger ondersteund de leidster en vindt
het leuk met kinderen om te gaan. Er worden
gezamenlijk activiteiten gedaan met de brede
school waarin het peuterlokaal is gevestigd.

Collecte voor Multiple Sclerose
Multiple Sclerose (MS) is een aandoening van
het centrale zenuwstelsel, het gedeelte van het
zenuwstelsel dat wordt omgeven door de schedel
en de wervelkolom. Het centrale zenuwstelsel
bestaat uit de hersenen, de oogzenuwen en het
ruggenmerg. De naam Multiple Sclerose verwijst
naar de veelvuldig (multiple) voorkomende verhardingen (sclerose) in het aangetaste weefsel.
Er wordt wel eens gedacht dat MS een spierziekte
is, maar dit is onjuist. Het kan wel gebeuren dat
vanwege de beschadigingen die ontstaan in het
centrale zenuwstelsel en de daarmee gepaard
gaande verstoring van de informatieoverdracht,
patiënten hun spieren niet meer aan kunnen
zetten tot bewegen. MS is één van de meest
voorkomende neurologische aandoeningen van

het centrale zenuwstelsel. Het is een chronische
ziekte, dat wil zeggen: een ziekte die niet meer
overgaat en ook nog niet te genezen is. Daarom
is het letterlijk van levensbelang dat er onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan van deze
aandoening, maar zoals alle onderzoeken kost
dat veel geld. Dit jaar gaat er in Makkum voor
het eerst gecollecteerd worden voor nare aandoening. De collecteweek voor het Nationaal
MS fonds is dit jaar van 19 t/m 24 november. We
zoeken nog vrijwilligers die zich willen inzetten
voor de toekomst van de mensen met MS.
Coördinator Makkum eo
Harold Sandstra
Plein 7, 8754 ER Makkum
tel: 06 - 1088 3568

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

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

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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Wordt dit uw auto voor de zomer?!

eigen foto

Afgelopen zomer heeft u de Makkum Beach
Express misschien wel eens zien rijden. Het treintje
wat tussen het strand en het dorp pendelde om
toeristen te vervoeren. Dit jaar is het de bedoeling
dat er weer een verbinding komt tussen het
strand en het dorp. Om dit mogelijk te maken
zijn we op zoek naar vrijwilligers. Het plan is
om de verbinding geheel gratis te maken om zo
meer mensen aan te spreken. Het is nog niet
bekend wat voor voertuig het wordt, wanneer u
zich opgeeft als vrijwilliger kunt u hierover meedenken. Misschien wordt het wel zoiets als op de
foto! Daarnaast bieden we een gezellige ploeg
vrijwilligers en veel contact met mensen. Vorig
jaar heeft de Makkum Beach Express 2000 toeristen vervoerd, dit jaar hopen we dat het nog
meer worden.
Vrijwilligers gezocht
Als vrijwilliger is het belangrijk dat u het
dorp kent om vragen van toeristen te kunnen

beantwoorden.
Verder is het van belang dat u:
- Rijbewijs B hebt.
- Bereid bent volgens een rooster te werken
(de planning wordt in overleg gemaakt).
- Klantvriendelijk bent en zich verantwoordelijk
voelt voor de toeristen die u vervoert.
- Handig bent en creatieve ideeën hebt.
- Een woordje Duits spreekt.
Het is niet erg als u niet aan alle bovenstaande
punten voldoet, wij kunnen verschillende mensen
gebruiken.
Contact:
Interesse of vragen? Neem dan contact op met:
Arjen Doedel door een email te sturen naar
arjendoedel@hotmail.com (06-57329569 na 17.00)
of Johan Brattinga door even langs te lopen bij
Slagerij Brattinga, Kerkstraat 24

* 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

eigen foto

De Makkumer Drumband staat klaar voor het optreden tijdens de carnavalsoptocht in de binnenstad
van Sneek op 18 februari.

StoneShop

It Gruthof 1 | 8754GZ Makkum | 0515-230121
Stone-shop@kpnmail.nl
Verkoop van helende stenen, mineralen en wierook.
Nu ook een kleine collectie sieraden.
Stenen in zilveren zetting.
Binnenkort verwacht de modetrend donuthangers
van de mooiste kwaliteit.
Kijk voor informatie op:

StoneShop Makkum
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Septemberpop goes après-ski

eigen foto

Aanstaande zaterdag, 25 februari, is het weer zo
ver, dan is een bezoek aan de verwarmde feesttent op de Stedspôle in Workum van harte aan te
bevelen. De artiesten mogen er ook dit jaar weer
zijn: het Crazy DJ Team, al bekend in de kringen
van de Workumer après-ski, Dj Tony Star en uit
Duitsland die Tolle Leute Mit die Heidi’s.
Kortom: voor wie van feest houdt is de Stedspôle
zaterdag dé plaats om de krokusvakantie op een
daverende manier te openen.

Kortom haal je tickets op tijd, wij als organisatie
mogen en willen uit veiligheids- overwegingen
ook maar een maximum aan bezoekers toe laten
aan dit geweldige feest. Voorverkoop adressen:
Workum v/d Velde, Bolsward Miedema’s lunchroom en Sneek V.I.P. Records. Tent open 21.00
uur einde feest 01.30 voor de allerlaatste info
volg ons op twitter of facebook en natuurlijk kun
je ook terecht op onze nieuwe website www.
septemberpop.nl Tot zaterdag 25 feb.

Maandelijkse "Kwestie" in dorpscafé te Pingjum
Woensdag 22 februari a.s. vanaf 20.15 uur is er
in het kader van de maandelijkse "Kwestie" een
bijeenkomst in dorpscafé "de Hollandse Kus"
Grote Buren 1 te Pingjum. Onder de titel "wat
was waar" worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij de verschillende buurten van
Pingjum worden belicht in foto's, filmbeelden en
verhalen. Die digitaal worden bewaard voor de
komende generaties. Mensen die hier iets over
weten, fotomateriaal bezitten, en eigen verhalen
hebben zijn van harte welkom om dit aan te
vullen. Deze avond gaat ten tweede maal over

het buitengebied rond Pingjum. De grote boerderijen, de arbeiderswoningen, de molens worden in
historisch perspectief aan de hand van verhalen
met elkaar besproken. Oud-bewoner Hendrik
Bakker doet hier weer de aftrap. Ook mensen
die belangstelling hebben en meer willen weten
over de huizen (en hun bewoners) in en rond
Pingjum zijn hierbij van harte uitgenodigd.
Toegang gratis
Namens Dorpsbelang Pingjum:
Klaas Koornstra en Paulus Groenendijk

PSV de Halsbânruters
Anna Palowna 11 februari
Louise Nieuwenhuis ging met Sieuwke fan Lutke
Peinjum de afsluitdijk over en kwam uit in de
klasse Z1. In de 2e proef behaalde zij 211 punten
goed voor een winstpunt.
Middenmeer 18 februari
Ook hier kwam Louise Nieuwenhuis met Sieuwke
fan Lutke Peinjum uit in de klasse Z1. In de 1e
proef haalden zij een mege score van 221 punten
goed voor 2 winstpunten en de 1e prijs. In de 2e
proef won zij wederom de 1e prijs met 217 punten.
deze twee proeven zijn goed voor 3 winstpunten.
Hiermee heeft Sieuwke fan Lutke Peinjum in

korte tijd het sportpredicaat behaald.
Witmarsum 19 februari
Op zondag 19 februari werd er voor alle leden
van de Halsbânruters een onderlinge wedstrijd
gehouden in de rijhal van Juliën Beersma. In de
klasse B ging de 2e prijs naar Anita Dijkstra met
Abel met 192 punten.de 1e prijs ging naar Yvette
Altena met Pauline met de mooie score van 202
punten. In de klasse L1 /L2 /M2 ging de 1e prijs
naar Jessica Kuvel met Odeira met ook 202 punten. De prijzen bestonden uit gebruiksartikelen
voor het paard. We kunnen op een geslaagde
moddag terug zien.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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Jong en oud ontmoeten elkaar in Avondrust
ag

agmidd

woensd
Nu op

pen
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n
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e
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

Op woensdagmiddag 8 februari jl. gingen een
aantal kinderen en pedagogisch medewerkers
van Kinderdagverblijf de Vlindertuin en Buitenschoolse opvang de Vrijbuiters wandelend door
de sneeuw naar Avondrust. Zij vereerden de
oudere inwoners van ons dorp met een bezoekje,
nadat in november al een aantal ouderen bij het
kinderdagverblijf op visite waren geweest.
Bij aankomst werden de kinderen hartelijk ontvangen. Jong en oud kwamen samen in de Serre
van Avondrust, waar limonade, koffie, thee en
wat lekkers erbij al klaar stond. In het thema
Elfstedentocht en Valentijn lagen er allemaal

kleurplaten op tafel. Deze hebben ze samen
gekleurd. Er werd gepraat, gelachen en gezongen.
Het was heel gezellig. In de serre was een poes,
2 cavia’s en een sneeuwpop, wat de kinderen
ook zeer interessant vonden. Kortom, ze hebben
zich goed vermaakt!
Bij het vorige bezoek vonden we dat het voor
herhaling vatbaar was en dat was nu weer het
geval. Avondrust bedankt voor de gezellige
gastvrijheid en bij deze zijn jullie van harte uitgenodigd om de volgende keer weer bij het kdv
op visite te komen. Dus zeggen we: Tot ziens!

Scootmobielcursus
Indien men een scootmobiel van de gemeente
krijgt, heeft men doorgaans enige instructie
ontvangen. Voor een groot aantal scootmobielgebruikers is dit echter niet genoeg en wordt
daardoor de scootmobiel niet of minder gebruikt.
Met een scootmobieltraining kunnen deelnemers
hun kennis van de verkeersregels opfrissen en
oefenen met de scootmobiel om veilig en zonder
angst aan het verkeer te kunnen deelnemen. In
samenwerking met de Stichting Bevordering
Verkeerseducatie organiseert Wooncentrum
Avondrust een dergelijke training. Deze zal

plaatsvinden op dinsdag 29 mei in Wooncentrum
Avondrust. Wij willen ook graag inwoners vanuit de omgeving uitnodigen voor deze cursus.
We vragen hiervoor een eigen bijdrage van € 5,-.
Heeft u interesse om deel te nemen aan de cursus?
Dan mag u dat laten weten bij de receptie van
Wooncentrum Avondrust op telefoonnummer
0515-231655. Dan weten wij op hoeveel belangstelling we kunnen rekenen. Indien u eerst meer
informatie wenst, kunt u ook dit nummer bellen
en vragen naar Mw. A. Hilhorst.

Uitnodiging van PKN kerk in Makkum
Zondag 26 februari 2012 verzorgt groep Forte de
plusdienst. Het thema van deze dienst is: de liefde
van de Heilige Geest. Net als vorig jaar brengen
we een gevarieerd programma ten gehore. Forte
zingt enkele passende liederen die afgewisseld
worden door het samen zingen van liederen, een
gebed, een gedicht, een samenspraak en een
gezongen tekst uit de bijbel. Dit allemaal met als
rode draad: de liefde van de Heilige Geest. Wij
willen u en jullie graag aan het denken zetten:

Wie of wat is de Heilige Geest, wat doet die met
ons en wat betekent dit in ons leven. En als God
ons de vraag stelt: “Hou je van mij?”, antwoorden we: Ja, we houden van God, maar wat als…
we blind, doof of gehandicapt zouden zijn of niet
konden praten? Het antwoord hierop wordt in de
dienst gegeven. Het is een vraag die niet alleen u
en jou bezig houdt maar misschien ook je buren,
vrienden en familie. Iedereen is van harte welkom op 26 februari om 19.00 uur in KC het Anker.
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Opnieuw winst voor Makkum!!!

Even een lekkere luie zondagmiddag?
De kinderen worden vermaakt, zodat u kunt
genieten van een hapje en een drankje!!

ZONDAG 26 FEBRUARI a.s.
15.30 – 17.30 uur:
KINDERACTIVITEITEN
Koekhuisje maken!!
Kosten: € 2,50 p.p.
(incl. limonade, lekkers en materiaal)

Opgave: tel. 0515-231707
of per mail info@nynkepleats.nl

De dames van Makkum hebben de sfeer nu wat
te pakken; vorige week wonnen zij met 4-0 van
AVC en afgelopen weekend hebben zij gewonnen
van VCB met 3-1! De vorige wedstrijd tegen de
dames van Bolsward staat ons nog goed in het
geheugen. Een bijzondere wedstrijd was dat en
ook de inhaalwedstrijd was nog niet heel lang
geleden. Toen hadden we met 4-0 verloren, maar
omdat de laatste set toen niet zoveel scheelde qua
eindstand zei Johan; dames het zit er dus wel in!
Met die goede moed begon Makkum dus ook
met de eerste set. Op de bank zat Marrit nog met
blessure en Anke begon op de bank. Door een
goede serve werd er steeds gescoord, Makkum
was geconcentreerd en ook de pass en de aanval
liep lekker. De set werd dan ook gewonnen met
25-22.
In de 2e set liep dit allemaal weer wat minder,
met name de serve. Ook was Makkum steeds net
wat te laat positioneel en zo konden de dames van
Bolsward hun eigen spel blijven spelen en maakten zij het af. Deze set werd verloren met 21-25.

Na een oppepper van Johan en slimme aanwijzingen gingen de dames van Makkum weer
fanatiek aan de slag. In de 3e set ging Ylja voor
Andrea en zo nam Anke het plekje van Ylja over.
Dit heeft Anke helemaal waar gemaakt, want zij
heeft lekker o.a. staan te blokken, met als knallende afsluiter een killing blok waardoor de set
werd gewonnen met 25-23.
Oke, de winst werd nu wat geroken door
Makkum, dus…..deze is voor ons dachten zij.
Tips werden hier en daar wat genegeerd, maar
dat was niet erg, er werd ondanks dat toch nog
steeds goed gescoord. Makkum hield de druk en
VCB was er helemaal af. De hele mikmak bij
Makkum liep lekker en deze set werd ook
gewonnen met 25-18.
Blij waren de dames van Makkum dat ze de
dames uit Bolsward op eigen grond terug hadden
gepakt met een 3-1 winst! Daar moest op
gedronken worden… De volgende wedstrijd die
dames1 van Makkum moet spelen is op zaterdag
25 februari om 16.30 in Vollenhove.

Witmarsumer judoka's scoren goed in Norg
Afgelopen zaterdag was er in Norg het jaarlijks
toernooi voor judoka's met een witte of gele
band. Van Judo Witmarsum kwamen er acht
judoka's in aktie en zeker niet zonder succes.
Senah van der Wal (9 jaar, -36 kg) was heel goed
op dreef. Met vlot aanvallend judo was zij al
haar tegenstandsters veel te snel af. Vier maal
technisch ippon (10 punten) en één maal een
houdgreep (ook volle winst) werd ze overtuigend
kampioen in haar klasse.
Luke van Palmhoven (11 jaar, - 48 kg) zat in een
pittige poule. Hij wist drie partijen in volle winst
om te zetten. Helaas gingen er twee partijen
verloren. Luke nam een dik verdiende derde
prijs mee naar Makkum
Eva van der Kooij (8 jaar, - 33 kg) zette de goede
trent van vorige week door. Door in haar poule
twee maal tijdens het grondgevecht een houdgreep te maken wist ze twee partijen in volle
winst om te zetten. De derde partij wist Eva te
winnen door een waza-ari (7 punten) te scoren

door het maken van een heuptechniek. Zo wist
Eva in Norg kampioen in haar klasse te worden.
Martijn van der Valle (6 jaar, - 33 kg) deed voor
het eerst mee aan een toernooi. Martijn liet zien
dat er serieus rekening met hem gehouden moet
worden. Hij liet heel leuk en aanvallend judo zien
wat aan het einde van het toernooi resulteerde in
een verdiende derde prijs.
Harmen Bisschop (10 jaar, - 36 kg) begon zijn
toernooi met een verlies partij. Harmen liet
daarna zien dat er rekening met hem gehouden
moet worden. Met mooie heuptechnieken wist
hij vervolgens drie partijen op rij in volle winst
om te zetten. De laatste partij wist Harmen met
een houdgreep in winst om te zetten. Voor
Harmen een hele mooie tweede prijs die weer
mee terug ging naar Witmarsum.
Tot slot waren er vierde prijzen voor, Jan
Bisschop (8 jaar, - 33 kg), Rutger van der Valle
(10 jaar, - 44 kg), Giel Dol (7 jaar, - 33 kg) en
Anne van der Kooij (6 jaar, - 33 kg)

Twitter als startsein voor AfsluitdijkRun
De Afsluitdijk rennend bedwingen. Daar waar de
meeste mensen er met de auto overheen zoeven,
gaan op zondag 26 februari 111 hardlopers deze
uitdaging aan. De start is om 13.00 uur vanuit
Den Oever om vervolgens richting Zurich te
rennen, waarbij 30 kilometer Afsluitdijk overwonnen moet worden. De lopers verzamelen
zich ’s ochtends in Zurich en worden met
(gesponsorde) bussen naar de start in Den Oever
vervoerd. Als de starttoeter heeft geklonken zet
de groep van 111 hardlopers zich in beweging
naar de finish in Zurich. Na afloop van de run
kan elke deelnemer in het Routiers restaurant
in Zurich aanschuiven bij een gezamenlijke

pasta maaltijd. Hier wordt de dag afgesloten
en kunnen alle avonturen en sterke verhalen
worden besproken.
Publiek
Enthousiast publiek geeft de renners vleugels.
Dus heeft u zondag 26 februari niets te doen en
wilt u eens lekker uitwaaien? Kom naar de
Afsluitdijk en moedig de dappere mannen en
vrouwen aan! Dit kan bij Het Monument, op
Breezandijk en op Kornwerderzand. Meer informatie over deze unieke loop is terug te vinden op
de website www.afsluitdijkrun.nl. En natuurlijk
te volgen via Twitter: @afsluitdijkrun
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Voetbalprogramma
Zaterdag 25 februari
Makkum 1 - Oudehaske 1
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 24 februari
19:15 Bolsward DS 4 - Makkum DS 2
21:00 NOK/BEO HS 1 - Makkum HS 1

Zaterdag 25 februari
16:30 VVSA DS 1 - Makkum DS 1

Vetbol door raam gegooid

eigen foto

Zouden de drie jongens die in de nacht van
zaterdag 18 februari op zondag om 04.30 uur een
vetbol door het raam van het winkelpand van van
der Weerd hebben gegooid zich willen melden?
Getuigen hebben jullie gezien en daarna weg
zien lopen door het steegje richting het singeltje!
We geven jullie de kans om je te melden, zoniet
dan brengen we het voorval over aan de politie!
Dus ben nu ook zo flink om voor je grappen de
consequentie's te dragen.....We horen snel van jullie!
Fam. van der Weerd.

De Vries Stoffering
It Gruthof 1 | 8754GZ Makkum | 0515-231590
devries.stoffering@kpnmail.nl
Tapijt – Vinyl – PVC – Laminaat
Gordijnen – Binnen Zonwering.

De nieuwe gordijn collectie is binnen!
Actie aanbieding: Bij aanschaf vouwgordijnen,
elk 2e vouwgordijn met 50% korting.
Vraag naar de voorwaarden.
Nieuws en aanbiedingen:

De Vries Stoffering.

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 Golf 2.3 v5
Automaat, Km stand 180866, Kleur Blauw,
1998, Airco, elektrische ramen,
Centrale deurvergrendeling

Prijs € 2750,info@autobedrijfkamstra.nl



www.autobedrijfkamstra.nl

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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TE KOOP
Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50

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
GEVONDEN

Internet: www.makelaardijgros.nl

Op het ijs in het Vallaat zwarte dames-meisjesjas,
zwart – roze bies terug te halen tel. 0515-232276

De Gearen 14, MAKKUM
verzorgde twee-onder-één kap woning
met uitbouw en vrijstaande garage.

Vraagprijs € 239.000,- k.k.

Groene Gazelle damesfiets met handremmen,
gevonden in een wak bij de overgang van De
Pôlle naar de nieuwbouw. Deze fiets is gevonden
in het weekend van 5 Februari. Bellen naar nummer :06-11418161
Makkum, Aakweg, 16 februari: Cypersrode
poes, oud, mager. Foto www.amivedi.nl, info
Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.
GEVRAAGD

Voorjaar-/zomerkleding gevraagd voor de kledingverkoop van de peuterspeelzaal ‘t Krobbeguod,
op zaterdag 24 maart van 10.00-12.00 uur in het
MFC. Kleding inbrengen kan overdag op de
peuterspeelzaal tot 23 maart. Wanneer 50% van
de opbrengst gewenst is graag een naam en
emailadres erbij doen, zonder mailadres kunnen
wij niet uitbetalen!!! Meer informatie over het
inbrengen van kleding bel met; Angela 232965,
Barbara 231279 of Gretha 233515.

POTJESLATIJN
Potvergrond alweer een jaar gerond.
Potverteren daar doen wij niet aan.
Potgrondventen en dames zij komen,
op vrijdagavond 24
en zaterdag 25 februari bij U langs.
Potverdrie zakken voor tien Euro.
Potjandorie dat is een koopie.
Uw muziekvereniging, Hallelujah.

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl
De Makkumer Belboei verschijnt wekelijks op woensdag en
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het 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

Nieuwe computertafel, € 30,00 Kinderbox, houtkleur € 15,00 Tel.nr. 06-30564745
Glazen windscherm voor op scootmobiel. Warm
zitten in weer en wind! Beschermt tegen wind en
regen. Z.g.a.n. €50,- Tel: 06-51240157
Philips inklapbare hoogtezon. 50 EURO TEL.
0515-232108 (NA 18.00 UUR
4 goede Vredestein Snowtrac winterbanden
205/65 R15 94T M+S Elke band met ± 5 tot
6mm profiel. In één koop. € 125,-- 0515 231700
1-persoons hoogslaper met verstelbaar bureau
(voor/achter-links/rechts € 75,- tel 0515-855694.
Sharp Kleuren TV in goede staat 35 cm diagonale
beeldbuis - Afstandsbediening € 25,- Waterdichte
en shockproof Olympus camera Mu790SW ideaal
voor o.a. water-en snowsport opnames - 1GB
Olympus geheugenkaart - USB-kabel - Lithium-ion
accu + lader lange gebruiksduur - uitgebreide
handleiding en software € 90,- Tel: 06-20135944
donkerbruine lederen draaifauteuil 25 euro lichtgeel babybox met stop 5 euro trapnaaimachine
in eiken meubeltje 25 euro bolderwagen model
"heawein" 25 euro tel 0517-579213
koelkast tafelmodel met vriesvakje prijs 40 euro
pelgrim gasstel z.g.a.n. kleur wit prijs 30 euro
tomado tosti ijzer z.g.a.n. prijs 10 euro broodrooster z.g.a.n. prijs 15 euro tel;0517 415140.
Fietszitje GMG "voor", met ophanghaken. Kleur
zwart/zilver. i.pr. st.. 10 euro I.z.g.s. winterjas,
maat 92, merk: Moodstreet. kleur: zilvergrijs
met paarse accenten. Bijpassende muts en sjaal
van "Barts". 25 euro Tricot Slen draagdoek:
Stretch wikkeldoek, 100% katoen. 8 manieren
om je baby te dragen. 25 euro. Blauw wipstoeltje
met riemen, i.g.st. Merk topmark. 7,50 euro.
Kinderledikant (inclusief matras) en kast (met
leg- en hanggedeelte), koloniale stijl, gebruikt.
50 euro. Tel. +31-515-431239

* In het wak voor Tichelaar werden vorige week drie verschillende soorten Zaagbekken door de
vogelwacht met vis bijgevoerd. De zeldzaamste hieronder was de Middelste Zaagbek die in de winter
gewoonlijk midden op zee te vinden is. Foto: mannetje van de Middelste Zaagbek

Stijging woninginbraken in Súdwest-Fryslân
De laatste maanden is een sterke stijging te zien
van het aantal woninginbraken in de gemeente
Súdwest -Fryslân. In 2011 werd 226 keer aangifte gedaan van een woninginbraak. In 2010
werd 116 keer ingebroken. Ook in januari van
dit jaar werd al weer 23 keer aangifte gedaan van
een woninginbraak. Sieraden, geld en laptops
blijken vooral favoriet te zijn bij inbrekers.

te doen. Zo’n zelfde soort actie werd in december
2011 ook in Grou gehouden.

Verminderen woninginbraken
Reden voor de politie Fryslân om alles op alles
te zetten om woninginbraken te verminderen. Zo
is een speciaal woninginbrakenteam opgericht
dat zich specifiek bezig houdt met het opsporen
van woninginbrekers. Het afgelopen jaar werden
67 inbrekers aangehouden. Dankzij deze aanhoudingen konden meer dan 204 woninginbraken
worden opgelost.

Gelegenheid maakt de dief
De inwoners van Fryslân kunnen een belangrijke
bijdrage leveren in het verminderen van het
aantal woninginbraken. Zorg voor goed hang- en
sluitwerk en sluit deuren en ramen af als u uw
huis verlaat. Laat geen waardevolle spullen zoals
laptops, smartphones en ipads in het zicht liggen,
want gelegenheid maakt de dief. Installeer daarnaast een programma op je computer, laptop,
smartphone of tablet-pc om hem bij diefstal eenvoudig te kunnen traceren. Op de website www.
keurmerkveiligwonen.nl/consument leest u alles
over hoe u uw woning veiliger kunt maken of ga
naar www.123inbraakcheck.nl en test hoe snel
een inbreker uw huis binnen kan komen.

Inbraakpreventie
Naast het opsporen van woninginbrekers richt de
politie zich ook op inbraakpreventie. In SúdwestFryslân werd daar donderdag 16 februari de
aftrap voor gegeven. In samenwerking met de
gemeente Súdwest Fryslân, woningbouwverengingen Elkien, Accolade en De Wieren en
vertegenwoordigers van dorps- en wijkbelangen
trok de politie IJlst en Sneek in om bewoners te
wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Door
middel van gesprekken, flyers en de zogenaamde
voetstapjes werd aan hen inbraakpreventieadvies gegeven. Ook kregen alle deelnemers van
Burgernet in beide steden een sms-bericht met
daarin de oproep om vooral aan inbraakpreventie

Bel 1-1-2 bij verdachte situaties
Dat het alarmnummer 1-1-2 alleen is bedoeld voor
noodsituaties waarin levens op het spel staan is
een misverstand. U kunt het nummer namelijk ook
gebruiken als u getuige bent van een misdrijf of
verdachte situaties ziet in uw woon- of werkomgeving. Dus als u ziet dat iemand inbreekt of een
ander strafbaar feit begaat, aarzel dan niet en bel
direct 1-1-2. Met een beschrijving van het misdrijf,
de dader en de vluchtrichting kan de politie snel
in actie komen! De centralist van de Meldkamer
Noord-Nederland kan tevens een Burgernetactie
starten, zodat agenten samen met deelnemers
van Burgernet kunnen uitkijken naar inbrekers.
Kijk voor meer informatie op www.burgernet.nl

AANGEBODEN

Betrouwbare interieurverzorgster ik heb meer
dan 25 jaar ervaring en werk snel en schoon
heeft u belangstelling dan kunt u bellen naar
0517641846
GEZOCHT

Hallo (Lieuwe) Nog even over het Konijnenhok
Er moet nog een hooi ruif in zitten en volgens
mijn man ook een handschaaf. Deze is van mij
en nogal waardevol omdat ik die van iemand heb
gekregen.Zou jij contact met ons op willen
nemen. b.v.d. Trijntje 0514-523534
Enthousiaste persoon (ex-roeier/ster) die "Team
Zeesteeg" op woensdag avond wil trainen vanaf
19:00 tot ? tel. 0627447052

