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Door Judith van Lavieren
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www.dakenzinkwerken.nl

Twee grote bulten compost (in totaal 33 kuub) lagen klaar om door 20 vrijwilligers op de tuin
gebracht te worden.
Makkum – Twee weken geleden won de groep
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam in Amersfoort
een prijs van 20.000 euro met hun plan voor de
aanleg van een eetbare tuin bij Avondrust.
Zaterdag 8 december waren 20 personen aanwezig om de tuin winterklaar te maken. Twee
grote bulten compost (in totaal 33 kuub) lagen
klaar om op de tuin opgebracht te worden.
Voor de tuin is een cirkelvormig ontwerp gemaakt
door Guy Cotemans. De tuin wordt aangelegd
volgens het bosprincipe, dat wil zeggen met
verschillende hoogtes in de beplanting, dus met
bomen, struiken en lage beplanting. Rondom de
tuin komt een eetbare haag met bramen en bessenstruiken. Er komen ook bakken op hoogte en een
verhard tuinpad zodat alle bewoners van
Avondrust optimaal van de tuin kunnen genieten.
In het ontwerp is ook ruimte voor een serre en
een podium, biologische moestuinen en schooltuinen. Bij een permacultuur-tuin bedekt men de
bodem met karton. Dit karton werd bedekt met
de compost die door de vrijwilligers naar de tuin
werd gekruid. Regenwormen verzorgen nu het
transport van de compost naar de bodem en zorgen voor luchtigheid en losse aarde.

In het restaurant van Avondrust is door MAD
een informatietafel geplaatst. Bewoners kunnen
hier suggesties noteren voor de eetbare tuin.
Zaterdag was daar al enkele malen gebruik van
gemaakt. Avondrust verzorgde rond tien uur
koffie en koeken voor de vrijwilligers en rond
half twee kregen zij in het restaurant een maaltijd aangeboden. De dorpstuin is nu winterklaar.
In het voorjaar gaat het verder. Hebt u ook
belangstelling voor een biologische moestuin
of vindt u het leuk om te helpen bij de schooltuinen dan bent u van harte welkom bij MAD.
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op
maduurzaam@makkum.nl

Makkum, Slotmakersstraat 9
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In centrum gelegen, uitstekend onderhouden, leuke woning
met enorm grote complete garage/werkplaats op b.g.g.,
royale bovenwoning, 3 slaapkamers + dakterras (Z).

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Bij een permacultuur-tuin bedekt men de bodem met
karton. Dit karton werd bedekt met de compost.

Zondag 6 januari 2013 Nieuwjaarsconcert Muziekvereniging Hallelujah
in het MFC te Makkum, aanvang 15.30. Zaal open om 15.00 uur

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
De Witte heren Praktijk 0515-238980
- 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

Familieberichten

Vrijdag 4 januari:
Lyts en suver,
in libben nij.
God joech ús in wûnder,
God joech ús dy.
Hielendal út de skroeven binne wy
mei sa'n prachtich jonkje der by.

Ypke Hein Gietema
Ypke is berne op 20 desimber 2012
om 19:10 oere hy is 54 sm lang
en weaget 4070 gram
Frank en Femke Gietema
Turfmarkt 91
8754 CJ Makkum
0515-857206
Diel mei ús dit grutte lok,
kom gau om in poppeslok.

Winnaar puzzel 4

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Makkum – Oud papier ophalen door
Hallelujah en Flevosanghers

Zondag 6 januari:
Makkum – Nieuwjaarsconcert Hallelujah
in het MFC te Makkum, aanvang 15.30 uur.
Zaal open om 15.00 uur

Dinsdag 8 januari:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 9 januari:
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang 15.00 uur in het restaurant
Makkum - Nieuwjaarsreceptie KBO
om 14 uur in het Sopcafe,Holle Poarte

Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Mw. G Brouwer
Organist: Dhr. Kalkman

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. G van der Woude
M.w. E. Cuperus Ged. Putten 7 te Makkum.
PKN Witmarsum, Pingjum en Zurich.
9.30 uur in de Hoekstien, dhr. H. Giliam

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Zaterdag 5 januari:

Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Skuzum – Dorpshuis De Treffer
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur

Kerkdiensten

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

Familie-volleybaltoernooi
Zondag 27 januari organiseert de volleybalvereniging weer het jaarlijkse familietoernooi in
de sporthal van Makkum. Ook vorig jaar was dit
weer een groot succes. We hopen dit jaar wederom op grote deelname.
De inschrijving voor dit jaar is al van start gegaan
en u kunt zich nog t/m 20 januari opgeven.
Opgave adres: Geertina Bijlsma, Botterstraat 10,
8754 AC Makkum, of bijlsmamakkum@home.nl

Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week

Voorwaarden:
- Min. leeftijd 14 jaar
- Min. 2 dames in het veld
- Max. 3 NeVoBo wedstrijdspelers
- Inschrijfgeld is € 18,-- per team
Tot 27 januari !!

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

Toernooicommissie
Volleybalvereniging Makkum.

Wist u dat...
Tennisvereniging Makkum op zaterdagavond 12
januari haar jaarlijks indoortoernooi organiseert
in de Tennishal Sneek. Dit betekent een gezellige
avond tennisplezier voor alle speelsterkten.
Een aantal studenten gaan voor hun studie een
enquête houden in Makkum onder alle huishoudens.
Onderwerp is onderzoek naar de belangstelling voor;
- Het gebruiken van het openbare stukken groen
voor buurt en dorpsvoorzieningen.
- Gezamenlijk realiseren van alternatieve vormen
van energie voor de bewoners van Makkum.
In de volgende belboei van 9 januari zit de enquête
ingevoegd. We hopen op een grote respons.
Een vrolijk en duurzaam 2013 voor iedereen.
Makkum Aantrekkelijk Duurzaam
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Oud papier

Zeer geslaagd Nieuwjaarsfeest Us Stek

Makkum - Zaterdag 5 januari 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.”

Opbrengst collecte
Multiple Sclerose
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS
Fonds is het mooie bedrag van € 598 in Makkum
opgehaald. Met het geld dat de collectanten
hebben opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds
zich inzetten voor onderzoek naar MS en een
betere kwaliteit van leven. Dat doet zij echter niet
alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers,
artsen, donateurs en vrijwilligers.
We bedanken alle gevers en collectanten, die
ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn
gegaan. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u
uw bijdrage overmaken op giro 5057 te Maassluis!
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar
ondersteunen als collectant? Neem contact op
met het Nationaal MS Fonds, tel.010-5919839
of via www.nationaalmsfonds.nl

Nieuwjaarsborrel
voor leden en vrijwilligers
voetbalvereniging Makkum
5 januari 2013
aanvang 16.00 uur

i.v.m. een korte vakantie zijn wij
op vrijdag 11 januari vanaf 12.00 uur
gesloten t/m maandag 14 januari.
Vanaf heden t/m april
hebben wij aangepaste openingstijden.
Maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.15 uur
Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
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Nieuwjaarsconcert 2013 Muziekvereniging Hallelujah
Op 6 januari 2013 houdt muziekvereniging
Hallelujah haar nieuwjaarsconcert in het Multi
Functioneel Centrum te Makkum. Net als in voorgaande jaren wordt het concert op de middag
gegeven: het begint om half vier. De zaal is
geopend vanaf drie uur. Muziekvereniging
Hallelujah neemt u mee op een reis rond de
wereld, er is door dirigenten Nynke Jaarsma en
Fokko Dam een programma samengesteld met
muziek uit alle windrichtingen en van alle
continenten. Harmonie-orkest Hallelujah,

drumband en lyrakorps en jeugdorkest de
Notenkrakers verzorgen samen een muzikale
wereldreis die geschikt is voor alle leeftijden.
Voorverkoopkaarten zijn vanaf 27 december
verkrijgbaar bij het Pareltje in de Kerkstraat te
Makkum. In de voorverkoop kosten de kaarten 8
euro. Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis toegang,
mits ze worden begeleid door een volwassene.
Kaarten aan de zaal kosten 10 euro. U bent van
harte welkom!

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00

Projectkoor Makkum 2013
Het is de bedoeling dat het projectkoor Makkum
e.o. in het voorjaar twee composities zal uitvoeren.
Een compositie van Schubert met onderdelen
voor de liturgie zoals kyrie en gloria enz. De
begeleiding wordt verzorgd door koperblazers.
De tweede compositie is een gearrangeerde
compositie met belangrijke componisten als
Purcell-Bach-Mozart en Mendelssohn. De begeleiding wordt verzorgd door piano en fluit. Een
zeer afwisselend programma.

De eerste repetitie is 6 januari 2013 om 19.30
(half acht) in de bijgebouwen van het Anker.
De muziek is deze keer zo samengesteld dat
iedereen die aardig kan zingen er aan mee kan
doen. Er zijn zoveel mensen in Makkum die
aardig goed of graag zingen dat het mogelijk
moet zijn om een flink koor samen te stellen.
Deelname is gratis. Ook zou het geweldig zijn
als jongeren de durf hadden mee te doen.
Muziek is voor alle leeftijden.

2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00

Jeugdexcursie naar een mysterieuze eendenkooi

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

De Buismans Einekoai bij Piaam is een bijzondere
eendenkooi. Op woensdag 9 januari houdt It Fryske
Gea een jeugdexcursie door deze eendenkooi,
die normaal niet vrij toegankelijk is. Wil jij
weten hoe de eenden vroeger gevangen werden?
Ga dan van 14.00 uur tot 16.00 uur mee op deze
jeugdexcursie.

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

Opgave voor deze excursie kan tot dinsdag 8
januari via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448 of via www.itfryskegea.nl.
Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis

op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen
€ 4,- en kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.

5 hamburgers ..............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

Achter de schermen
De Buismans Einekoai in Piaam werd vroeger
gebruikt om wilde eenden te vangen. De eendenkooiker verkocht deze eenden om zo geld te
verdienen. Veel oude gezegdes stammen nog
steeds uit deze tijd. Ken jij het gezegde ‘de pijp
uitgaan’ of ‘achter de schermen werken’? Ze
hebben allemaal te maken met het werk in de
eendenkooi.

2
1
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1
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Actie van Januari:
Bij een abonnement van 6 maanden krijgt u 2
maanden extra gratis.

Wegens bedrijfsbeëindiging
GROTE korting
op al onze artikelen

Nieuw dit jaar zijn de danslessen van Annet
Nouris, zij begint haar eigen dansstudio en gaat
dans lessen verzorgen voor jong en oud in verschillende stijlen zoals, moderne dans, jazz dans,
en streetdance. De lessen starten vanaf dinsdag 8
Januari en opgeven kan zowel bij Beach Resort
Lifestyle (0515-231551) en bij Annette Nouris
(06-11922064) Op deze open dag zal Annette 2
proeflessen verzorgen: 10:00 uur happydance 5
t/m 7 jaar, 11:00 uur happydance 8 t/m 11 jaar.
Voor deelname kunt u bellen naar Beach Resort
Lifestyle: 0515-23155, Annette Nouris 06-11922064

50% korting

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

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

Open dag Fitness
Beach Resort Lifestyle, fysiotherapie en fitness,
houdt een open dag op zaterdag 5 Januari van
9:00 tot 12:00 uur. Beach Resort Lifestyle heeft
een uniek concept ontwikkeld waarbij een combinatie wordt gemaakt tussen ontspanning,
verantwoord trainen (op verschillende niveau’s)
en moderne toepassing van fysiotherapie. Mensen
kunnen een kijkje komen nemen in het moderne
fitness centrum, en ervaren hoe het is om te sporten
onder begeleiding en te werken aan uw persoonlijke doelstelling. Of het nu gaat om revalidatie,
conditie verbeteren, afvallen of sportspecifieke
training het is allemaal mogelijk bij Beach
Resort Lifestyle. Op de open dag zullen bestaande
activiteiten zoals fysiotherapie, medische trainen,
revalidatie en fitness aan bod komen, maar ook
de nieuwe mogelijkheden en activiteiten zoals:
- Fitness
- Fysiotherapie
- Spinning
- Sport fysiotherapie
- Lifestyle afslank
- Magnesium bad
programma
- Manueeltherapie
- Personal training
- Medische training
- Sport massage
- Revalidatie

Beach Resort Lifestyle is gevestigd achter de
receptie van villa park Beach Resort Makkum.
Kom gezellig een kopje koffie drinken en maak
kennis met alle mogelijkheden van het centrum.
Beach Resort Lifestyle, Langezand 2c, 8754 HR
Makkum, Tel; 0515-231551

wij sluiten onze deuren
op 19 Januari 2013
dus u wilt ons
nog een keer bezoeken?
Dat kan nu nog,
het is nu goedkoop

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804
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Wons in vuur en vlam voor kerstviering

eigen foto

Met behulp van dorpsbelang, dorpsbewoners,
koor, muzikanten, clubleden en keet vierde de
PKN - gemeente van Wons op 16 december j.l.
het kerstfeest d.m.v. een wandeling door het
dorp. De start was vanuit de bomvolle kerk, er
was zelfs geen plek meer voor alle gasten. Jozef
en Maria hoorden dat iedereen zich in moest
laten schrijven voor een volkstelling en gingen
op pad. Later volgde het publiek. Langs de route
waren 1000 en 1 waxinelichtjes aangestoken. In

de feeërieke sfeer, die hierdoor ontstond, ontwaarde men her en der taferelen uit het aloude
kerstverhaal. Ook hadden vele inwoners van het
dorp hun tuinen versierd met vuurkorven, verlichte kerstslingers, etc.,waardoor het de moeite
loonde 'in slach troch it hiele doarp te dwaan.'
Met grote dank aan de inzet van heel veel vrijwilligers kan Wons terugzien op een geslaagde
en warme kerstviering.

EP-release Nicsz in Poppodium Bolwerk

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

Gordon

De band Nicsz presenteert op donderdag 10
januari a.s. haar debuut- EP ‘Free’ in Poppodium
Het Bolwerk te Sneek. Deze jonge band heeft al
menig podium in de Zuidwesthoek, en daarbuiten, laten rocken. Naast eigen optredens
stonden ze in het voorprogramma van Blaas of
Glory, Lucas Hamming en Deadline. Bij bandwedstrijden sleepten ze diverse prijzen in de
wacht, eerst met het spelen van covers, later ook
met eigen nummers.
Het afgelopen jaar zijn bandleden Sytse, Klaas,
Willem en Sjoerd samen met bandcoach Sytze
Verbeek de gloednieuwe studio van Ritmyk

ingedoken om hun eigen nummers vast te leggen.
Het resultaat is een gevarieerd album met
stevige, melodieuze rocknummers en een vleugje
pop, funk en punk. Lekker rocken en strak spelen,
dat is wat Nicsz het liefste doet. Met hun meerstemmige zang, combinatie van gitaren en strakke
ritmesectie vormen ze op het podium een stevig
geheel en krijgen ze het publiek moeiteloos mee.
Het belooft een mooie show te worden, dus kom
op tijd want vol is vol!
Als opwarmer voor Nicsz treden de bands Blissed
en Defect op. De aanvang is om 19.30 uur en
de toegang is gratis! Voor meer info check
www.nicsz.nl.

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

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

Stipepunt Bolsward
Stichting Talant te Bolsward, locatie Kerkstraat,
is op zoek naar een begeleider activiteiten voor
het doen van onder andere spelletjes, wandelen.
Wij vragen van de vrijwilliger dat hij/zij affiniteit
heeft met gehandicapten. De werkzaamheden
zijn van 14.00 tot 17.00 uur.
Stichting Talant te Bolsward, locatie De Roeden,
is op zoek naar een vrijwilliger die activiteiten
onderneemt met een cliënt, bijvoorbeeld het maken
van een praatje, fietsen op de tandem, het doen
van een spelletje, boodschappen. Wij vragen van
de vrijwilliger affiniteit met gehandicapten.
Werktijden in overleg.
De ANBO Wûnseradiel zoekt in verband met
vernieuwing structuur drie nieuwe bestuursleden.
Werkzaamheden: Vergaderen over lopende zaken
en wat ter sprake komt. Contact onderhouden met

onder andere WMO, sociaal gebeuren gemeente.
Organiseren avonden, spreekmiddagen, activiteiten ouderen.
Plantein, woonzorg- en behandelcentrum Bloemkamp, zoekt vrijwilligers die samen met andere
vrijwilligers willen wandelen met cliënten die een
lichamelijke - of psychische beperking hebben
of rolstoelgebonden. Werktijden in overleg.
Philadelphia Zorg Regio Noord te Bolsward zoekt
activiteiten ondersteuners voor onder andere
hulp bij schilderen, handwerken, muziek maken,
fietsen, wandelen, voorlezen, kerkbezoek, computeren. Wij vragen iemand met een christelijke
levensvisie.
Meer vacatures kunt u vinden op de website:
www.stipepunt.nl
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Tweede Winterviswedstrijd

De Binderij is de eerste twee weken
van januari gesloten.
Vanaf dinsdag 15 januari
beginnen wij met onze uitverkoop!!!

De
Binderij
bloemen & zo
Tot ziens bij de binderij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

eigen foto

Bert Altena, winnaar van de wedstrijd.
Bolsward - Op zaterdagmorgen 22 december is
de tweede winterwedstrijd op gewicht gevist van
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en
HSV Ons Genoegen aan het kruiswater te
Bolsward. Het was net als de eerste winterwedstrijd rustig weer en mistig. Er werd in het eerste
uur door een aantal vissers redelijk gevangen.
Daarna werd het een stuk minder en was het
schrapen voor een visje. De vissers op stek 1 t/m
6 zaten op het brede stuk aan het kruiswater.
Nummer 7 t/m 15 zaten in de zijsloot. Tegen alle
verwachtingen in vingen de vissers in de zijsloot
meer vis dan de vissers op het brede stuk. Op het
brede stuk was de vis groter van stuk wat uiteindelijk toch de doorslag gaf. De grootste vis was
voor Bert Altena, hij ving een brasem van 42,8 cm.
De uitslag was als volgt:
Naam
Steknr
Gewicht
1; Bert Altena
3
2192

2; Ids Idzenga
3; Anne Dirk van Assen
4; Frans Temme
5; Harrie Olde Olthof
6; Rob den Boer
7; Peter Bodenstaff
8; Jaap van der Laag
9; Tonny Landskroon
10; Piet Topma
11; Teake Wielinga
12; Ruud de Boer
13; Bert Dorenbos
14; Piet Roedema
15; Rene de Jong

1
7
13
15
9
14
12
10
4
2
8
11
5
6

2087
1763
1486
1435
1395
993
868
831
601
597
584
506
381
0

De volgende winter witviswedstrijd is op zaterdag 12 januari aan de Grote Zijlroede te Makkum.
U dient om 08.15 uur aanwezig te zijn. Er wordt
gevist van 09:00 - 12.30 uur.

Nieuw in Makkum bij Beach Resort Lifestyle Dansstudio Happiness
Heb jij dat ook wel eens, dat als je muziek hoort,
dat je moet gaan bewegen? Heb je dan ook het
gevoel dat de tijd even stopt, dat de muziek en jij
een zijn? Dat is toch het mooiste gevoel wat er
is! Alles om je heen even vergeten, maar opgaan
in het mooie gevoel van dansen. Zou je dit
gevoel vaker willen hebben en dan ook nog beter
willen dansen dan dat je al doet? Op diverse
muziek met verschillende dansstijlen?
Ik zal me even voorstellen: mijn naam is Annette
Nouris ik ben 24 jaar en woonachtig in Bolsward.
Sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan Artiest
Dans. Dat betekent dat ik danseres, docent en
choreografe ben op het gebied van dans. Lijkt
het jou leuk om te dansen, kijk dan snel naar de
tijden van de lessen en meld je nu aan voor de
leukste danslessen in de omgeving. Dansstudio
Happiness biedt danslessen aan voor jong en

oud! Op de dinsdagen zullen de danslessen bij
Beach Resort Life Style plaats vinden.
16:00 – 17:00 happydance 5 t/m 7 jaar
17:00 – 18:00 happydance 8 t/m 11 jaar
18:00 – 19:00 happydance 12 t/m 16 jaar
19:00 – 20:00 happydance 17 t/m 20 jaar
20:00 – 21:00 happydance 20 +
21:00 – 22:00 wedstrijd linedance
De lessen worden aangeboden onder de naam
Happydance. Happydance is een verzamelnaam
van verschillende stijlen. Tijdens deze lessen
wordt er gevarieerd van moderne dans, jazz
dans, showmusical dans tot streetdance.
Meld je aan voor de proefdansles van dansstudio
Happiness op zaterdag 5 januari 10:00-10:45 uur
5 t/m 7 jaar, 11:00- 11:45 uur 8 t/m 11 jaar.
Voor meer informatie www.dansstudiohappiness.nl of bel 06-11922064, 0515-231551

Het Anker
Buren 15 - Makkum
voor al uw vergaderingen
tel. 231200 b.g.g. 232214
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Cursus model- en portrettekenen atelier De Frije Wyn

Maandag 14 januari start de cursus model- en portrettekenen weer bij atelier De Frije Wyn. Er zijn nog een paar plekjes vrij. Tekent u graag, of zou u het
(beter) willen kunnen? Uw ervaren begeleider, beeldend kunstenaar Frâns Faber, helpt u graag op weg. Voor verdere informatie mail defrijewyn@planet.
nl of bel 0515232845. Om vast in de juiste stemming te komen....Hierbij een plaatje om netjes, of misschien wel ruig en expressief in te kleuren.

Het meisje van weleer.............
je ontwaakt,
het is al licht
"De beste wensen,"
klinkt het dapper,
als een wervelend gedicht

In de stilte van nacht
zal ik bij je zijn
je beeft, je hoort,
je ademt vrede
rustig slaap je dapper voort,
om je mond, de glimlach van de tijd
je hart klopt kabbelend kalm,
tevreden stroomt je bloed
je ogen kijken in je ziel
terwijl je denkt aan niets:
zo droomslaap je het nieuwe jaar in

je man vraagt je te trouwen
onder de verre hemelboog
bloesems van vertrouwen
fleuren jouw liefste regenboog

je rekt je uit
traag knisperen de wijzers van de klok
de tijd tikt in je voordeel
je knuffelt even met je beer

jij, het kleine meisje van weleer,
koestert diepgaand vrede,
nochtans geef je juichend je ja-woord
je bent gelukkig
keer op keer

de prille dag opent jouw vensters
-uitzicht op een nieuwe tijdeen eindeloze ruimte in een zee vol zaligheid

De beste wensen,
Dirk Smoor

Kapsalon Kreatief

Wenst U een goed begin
en een haarfijn 2013.
Volkomen naar Uw zin.
Bas, Paulina en Akke

Wij willen iedereen
een gelukkig
en gezond 2013 wensen
Tjeerd Adema en
Hieke Adema- van Gosliga
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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

In goede staat verkerende stoffen "fauteuil",
hoofdkleur lichtgrijs. Beetje klassieke uitstraling,
ziet er netjes uit. Prijs € 75,00. Tel: 0515-232433
of 0643110620
Autostoel, Römer King 9-18 kg € 35,00
tel. 0515-857142
4 Pro-Print inktcartridges: BCI-3/6 voor Canon
printers type 3000/6000 en I 560 1 geel, 1 blauw,
2 magenta. Prijs € 15,00 Tel. 0515-574787
GEVRAAGD

Diepvrieskast met 3 laden, prijs overeen te komen.
Tel. 0515-781024
GEVONDEN

zwart turnpakje tel. 0515 232408.
Fietssleutel met twee sleutelhangers. Eén met
Smiley lampje en andere met de naam (half)
"Ro..." tel. 0515-857142

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
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Na een prachtige Krystwilledei werd de dag afgesloten met een spetterende vuurwerkshow aangeboden
door Marina Makkum en de Holle Poarte.

Flinke impuls voor watersport in Bolsward, Makkum,
Workum en Stavoren
Bolsward, Makkum, Workum en Stavoren worden
aantrekkelijker gemaakt voor watersporters.
Provincie Fryslân heeft hiervoor een bedrag van
5,6 miljoen beschikbaar gesteld. De gemeenteraad
van Súdwest-Fryslân heeft in haar vergadering
van donderdag 13 december 1,8 miljoen euro
toegezegd. In het voorjaar van 2013 zal aan de
gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het voorstel
worden voorgelegd nog eens 1 miljoen euro vrij
te maken. Vrijdag 14 december hebben gedeputeerde Jannewietske de Vries, wethouder Maarten
Offinga en afgevaardigden van de vier watersportkernen de handtekening onder de plannen gezet.

met ondernemers en andere betrokkenen de
bestaande plannen verder uit. Het Friese Merenproject en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben
bij het maken van de vier masterplannen goed
naar de samenhang gekeken. Uitgangspunten
daarbij zijn de unieke kwaliteiten die elke watersportplaats te bieden heeft. Door de samenhang
in de masterplannen vullen de vier plaatsen
elkaar als watersport-bestemming straks beter
aan. Doel van deplannen is om Súdwest-Fryslân
aantrekkelijker te maken. Dit moet leiden tot
meer toeristen, langer verblijf in het gebied en
meer bestedingen bij de lokale ondernemers.

Voor Stavoren en Workum liggen al concrete
plannen klaar. In Workum wordt de Klameare
verplaatst en de passantenvoorzieningen op en
rond de Stedspolle ingericht. In Stavoren wordt
het Middenmeer uitgebreid en gaat men aan de
slag met het Havenkwartier en het Visserijkwartier. De gemeente zal de meest dringende
projecten direct oppakken en uitvoeren. In
Bolsward en Makkum werkt de gemeente samen

Het Friese Merenproject maakt werk van
watersport in Fryslân. Samen met onder andere
lokale overheden, waterschap, natuurorganisaties,
recreatieschap en ondernemers worden watersportkernen en toegangspoorten nog aantrekkelijker gemaakt. De Masterplannen voor Bolsward,
Makkum, Workum en Stavoren maken onderdeel
uit van het programma ‘Bestedingen aan de wal’
van Het Friese Merenproject.

