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Makkum - Naast alle andere behandeling is dit
een vrij nieuwe behandeling in het schoonheidsinstituut van Karin Koornstra. In dit artikel kunt
u meer lezen over deze behandeling en over, niet
minder belangrijk, de persoon Karin Koornstra.
Karin is geboren in Harlingen, maar is verder
opgegroeid in Makkum. De opleiding voor
schoonheidsspecialiste heeft Karin gevolgd aan
de privéopleiding van Tine de Vries Kok in
Groningen. In 1986 heeft zij deze opleiding met
een diploma afgerond. In 1988 had Karin haar
eigen salon in de DA drogisterij in Harlingen.
Karin is in 1993 voor zichzelf begonnen. Op de
Turfmarkt, haar toenmalige woonplek, had Karin
vanaf die tijd haar eigen salon een plek waar zij
tot 1997 is gebleven. Vanaf 1997 is haar schoonheidsinstituut gevestigd aan Engwierderlaan nr 5.
“Ik wie mei myn mem oan it rinnen en kaam foarby
dit plak en sei tsjin har, as ik nochris ferhúzje wol
dan soe ik hjir wol hinne wolle”. Zo gezegd, zo
gedaan! Samen met haar gezin woont zij nu al
sinds 1997 op deze mooie locatie, waarin ook haar
praktijk in is gevestigd. Karin heeft zich verder
gespecialiseerd in ontharingstechnieken. Vanaf
2000 heeft zij verschillende opleidingen gevolgd
om zich verder te specialiseren in huidverbeteringen. Zo volgde zij onder andere een opleiding bij
Hannah Hakze, de grondlegster voor bindweefsel
massage. Sindsdien is dit ook een belangrijk
onderdeel van het schoonheidsinstituut. ‘Een
gezonde huid voor een leven lang’, is het motto
van Karin Koornstra. Op het Friesland College
verzorgt zij regelmatig gastlessen. Een bijzondere vermelding waard in dit artikel is, dat Karin
4 maal per jaar een presentatie geeft voor ‘Feel
good, look better’ in het MCL Leeuwarden.

LPG Endemologie de titel van dit artikel. Een
techniek volgens Karn Koornstra om cellulitis te
overwinnen en het lichaam doeltreffend en
zonder gevaar weer in goede vorm te krijgen.
Endemologie of ook wel lipomassage genoemd
wordt uitgevoerd met technisch hoogwaardige
apparatuur die de huidplooi pakt en door in- en
uitrollende bewegingen bewerkt. Hierdoor
worden de bloedvaten die verstopt zitten weer
geopend. De bloedvaten en het lymfvatenstelsel
kunnen hierdoor weer de afvalstoffen verwijderen.
Door deze ‘huidgymnastiek’ wordt het bindweefsel weer geherstructureerd. Kortom gezegd
Endomologie brengt het natuurlijk proces van
verwijdering en vetophoping weer op gang. Het
voordeel is dat er geen medische ingreep aan te
pas komt en Endomologie past in de nieuwe
filosofie van genezen, waarbij het proces van
natuurlijk genezen de voorkeur heeft. Voor een
goed resultaat zijn circa 10 behandelingen nodig
vertelt Karin. En net, zoals bij andere behandelingen, is voor een blijvend en goed resultaat
onderhoud nodig.
Voor een ‘gewone’ schoonheidsbehandeling kunt
u natuurlijk ook terecht bij Karin Koornstra. Bent
u na het lezen van dit artikel nieuwsgierig geworden,
neem dan eens een kijkje op de website van het
schoonheidsinstituut: www.karinkoornstra.nl.
Opvallend gegeven is dat er veel ‘ondernemende’
vrouwen zijn in Makkum en Karin Koornstra is
daar één van. Karin is binnen haar eigen vakgebied steeds blijven vernieuwen en specialiseren,
misschien is dat ook wel de kracht van goed ondernemerschap. Ondernemend Makkum timmert
goed aan de weg!

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!
voor info mail naar
belboei@makkum.nl
.
CHT O.V

VERKO

MAKKUM
De Polle 5
Prijs vanaf
€ 208.000,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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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

Familieberichten
“It komt wol goed.”
Met verdriet, maar dankbaar voor alles wat ze voor
ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten
nemen van onze lieve mem, beppe en oma

Willemina Hendrika
Blom-van der Veen
Mientsie

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:
Westbroek Praktijk 0515-541345
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl
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
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
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

 14 januari 2013
Makkum

* 27 juli 1927
Westendorp

Sinds 2 december 1999
weduwe van Pieter Blom.
Sneek: Ynze en Akkelien
Sanne en Axel
Remco en Arran
Sneek: Dora
Anne Wil en Reinder
Arend Pieter
Demelza en Auke
Hans
Makkum: Akkie en Jappie
Melwin
Brenda
De crematieplechtigheid zal worden gehouden op
zaterdag 19 januari om 11.00 uur in crematorium
“Sneek”, Harinxmalaan 1 8602 CN te Sneek.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren.
Correspondentieadres: Leerlooiersstraat 18
8754 EE Makkum.

Tankber en tige bliid binne wy
mei de berte fan ús famke
en myn suske

Sanne Sjoerdtje
Berne op 4 jannewaris 2013
Hette, Antsje & Jetske Elgersma
Kerkstraat 22
8754 CS Makkum

Daar ben ik dan!

Colin
“Bij ieder afscheid wordt een herinnering geboren”
Op 14 januari is overleden onze bewoonster
mevrouw

W. Blom- van der Veen
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.

Geboren 7 januari 2013, 00:20 uur
Ik weeg, 4270 gram
en ben 51 cm lang
Douwe, Marieke
& Elize Zeinstra-Helfrich
Rinck Baukesstraat 14,
8701 VA Bolsward

Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, januari 2013

Het is voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk
te bedanken voor de blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen na het overlijden van us
heit en pake

Lolke Kleiterp
Langs deze weg willen wij iedereen daarvoor
hartelijk bedanken.
Familie Kleiterp

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Gezamenlijke Oecumenische viering
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Organist: Sterenberg
Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. P van Hyum
Pingjum - Victoriustsjerke, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl
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Agenda
Dinsdag 15 t/m vrijdag 18 januari
Makkum – Driebandentoernooi
aanvang 19.00 uur
in de Zwaan, de Belboei en de Prins

Vrijdag 18 januari:
Makkum - Filmavond Vogelwacht Makkum, vanaf
19.45 uur Hotel de Prins Makkum.
Makkum – Doarpskrite spilet “Iensum yn Ierlân
oanfang: 20.00 uur in MFC Maggenheim

Zaterdag 19 januari:
Makkum – Doarpskrite spilet “Iensum yn Ierlân
oanfang: 20.00 uur in MFC Maggenheim

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Makkum – Driebandentoernooi
aanvang 13.30 uur
in de Zwaan, de Belboei en de Prins

Zondag 20 januari

Campina Yoghurt & Vla, literpak........................................1.49

Makkum – Doarpskrite spilet “Iensum yn Ierlân
oanfang: 15.00 uur in MFC Maggenheim
Makkum – Driebandentoernooi Finale
in Café de Zwaan aanvang 13.30 uur

Dinsdag 22 januari:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Boerenmetworst..........................per pakje 25

cent korting

Almhof Volle Vruchtenkwark, 500 gram............................1.59
Dubbelfriss, 1.5 literpak......................................voor 89

cent

Wist u dat...
• Vogelwacht Makkum de komende week bij langs
kan komen met heerlijke reepkoeken
• De koeken voor maar € 1,50 een heerlijke aanvulling zijn op uw bakje koffie
• Deze koekactie bijdraagt aan de vogelbescherming
in Makkum eo
• Vrijdagavond 18 januari u in de Prins kunt genieten
van een prachtige fotopresentatie door natuurfotograaf Marcel van Kammen
• Tijdens deze fotoavond van de Vogelwacht weer
prachtige prijzen te winnen zijn tijdens de verloting
• Entree gratis is en het eerste bakje koffie ook!

Everyday Kaasknabbel Chips, 125 gram.................nu 59 cent
Honig Rundvleessoep
+ potje Everyday Rundvleesbouillon.......................samen 1.99
Aanbiedingen geldig van do. 17/1 t.e.m. wo. 23/1

Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 17 t/m 19 januari
van dit smakelijke voordeel

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75
2,95
2,75
2,75
2,95

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen
+ Hachee
300 gram

Per portie

5,25
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Steun actiecomité Hou Friesland mooi
zeg nee tegen de windmolenplannen van de provincie
Sinds november vorig jaar is het actiecomité
Hou Friesland Mooi actief. Een paar weken
geleden kregen alle ontvangers van de Makkumer
Belboei een flyer van dit comité. Hiermee willen
we bij een breed publiek bekend maken welk
doemscenario ons staat te wachten als de huidige
plannen harde werkelijkheid worden.
Standpunt Hou Friesland mooi
Hou Friesland mooi is uit principe niet tegen
windenergie. Ook onderschrijven wij het belang
van duurzame energie. Hou Friesland mooi is
tegen de windmolenplannen zoals deze staan
omschreven in de structuurvisie windstreek 2012.
Hou Friesland mooi wil dat deze windmolenplannen van tafel gaan en uiteindelijk met de
Provincie om tafel.

dat de gezamenlijke milieufederatie een plan
heeft gemaakt waarin precies wordt aangegeven
waar er ruimte is voor windmolens – ook voor
Friesland. De provincie doet daar tot nu toe niets
mee!
Steun het actiecomité
Als we niks doen is de kans reëel dat onze omgeving
één groot industrieel windmolenpark gaat worden
dat zijn weerga niet kent! Comité Hou Friesland
Mooi voert al actie en wil dit blijven doen. Dit
doen wij het liefste met uw steun. Om actie te
kunnen blijven voeren vragen wij u daarom ook
vriendelijk om uw bijdrage te storten op onderstaand rekeningnummer:
Rekeningnummer: 371503973 ten name van
dorpsbelang Witmarsum, o.v.v. HouFrieslandMooi.

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
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

Schade
Hou Friesland mooi is van mening dat de plannen
in Windstreek 2012 buiten alle redelijke proporties
zijn. Draagkracht voor deze, grootschalige windmolenplannen kun en mag je van onze regio niet
verwachten. Het is buitengewoon oneerlijk en
allesbehalve solidair dat alle lasten van de gehele
Provincie worden afgewenteld op een relatief
kleine regio en haar bewoners. De plannen van
onze eigen overheid gaan ons en onze woonomgeving enorme schade berokkenen. Iedereen
gaat die schade voelen of het nu op financieel of
immaterieel vlak is. Uw woon- en leefgenot,
recreatie en toerisme, werkgelegenheid en waarde
van huizen staan direct op het spel! Onlangs
daalde in de Gemeente Houten de WOZ waarde
van 1000 huizen met 15% procent alleen maar
door het plan om daar 3 windmolens neer te
zetten. Bij realisatie van de drie (kleine) molens
zal de waarde van de woningen nogmaals met
15% dalen. Met welke waarde zullen onze huizen
dan wel niet dalen als we in een megawindmolenpark komen te wonen? Actiecomité Hou
Friesland mooi onderzoekt de mogelijkheid voor
de inwoners van de zoekgebieden om collectief
bezwaar aan te kunnen tekenen tegen de naderende woz-beschikking.
Protesten
Gelukkig staan wij als actiegroep niet alleen.
De Provincie Fryslân heeft maar liefst 1000
zienswijzen gekregen van bewoners en instanties.
Waaronder die van diverse dorpsbelangen (uiteraard
ook van ons eigen Plaatselijk Belang Makkum)
en vrijwel alle grote milieuverenigingen die in
Friesland actief zijn (It Fryske Gea, Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer
etc.). Dit laatste zegt al genoeg. Als de milieuverenigingen al tegen deze plannen zijn, is er maar
één conclusie mogelijk: de “duurzame misvatting”
van de Provincie en van het Rijk in Den Haag
voert helaas nog steeds de boventoon! Dit laatste
is een gemiste kans, helemaal in de wetenschap

De vrijwilligers binnen het comité zijn net als u
bewoners en liefhebbers van gebied dat door het
Rijk en de Provincie dreigt te worden opgeofferd. Helaas is drukwerk (flyers+ verspreiding),
het maken spandoeken en het bezoeken van bijeenkomsten niet gratis. Als comité hebben we
deze kosten tot dusver mede weten te betalen
door de ontvangst van donaties vanuit diverse
dorpsbelangen en enkele sympathisanten. Deze
donaties zijn helaas niet toereikend om actie te
kunnen blijven voeren. Wij moeten de politiek
overtuigen dat de windmolenplannen zoals deze
staan beschreven in de structuurvisie Windstreek
2012 niet deugen.
Wij zijn oprecht blij met elke bijdrage die wij
mogen ontvangen. Door ons financieel te steunen
stelt u Hou Friesland Mooi in staat om middelen
te maken zodat we onze protesten zichtbaar
kunnen maken. Dat doen we door filmpjes te maken
die laten zien op welke wijze onze omgeving
dreigt te worden vernietigd. Daarnaast willen we
borden en flyers maken zodat zoveel mogelijk
mensen zelf ook kunnen tonen dat ze tegen dit plan
zijn. Binnenkort kunt u op onze website materiaal
downloaden waarmee u kunt aantonen dat u
tegen de plannen van de provincie bent en voor
de boodschap die Hou Friesland mooi uitdraagt.
Meer informatie
Via onze website www.houfrieslandmooi.nl en
facebookpagina www.facebook.com\houfrieslandmooi kunt u op de hoogte blijven van de
acties tegen de structuurvisie Windstreek 2012
en de nadelige effecten van grootschalige
windmolenparken. Namens het comité Hou
Friesland mooi willen wij u alvast bedanken
voor uw bijdrage. Samen staan we sterk,
tegearre stean wy sterk!
Met vriendelijke groet,
Namens actiecomité Hou Friesland Mooi
Arjen Doedel

2 kg speklappen .......................... € 10,50
1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00
5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

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
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Filmavond Vogelwacht Makkum

eigen foto

Vrijdagavond 18 januari a.s. bent u van harte
genodigd bij de Filmavond van Vogelwacht
Makkum. Vanaf 20.00 uur in de bovenzaal van
Hotel de Prins te Makkum verzorgt Marcel van
Kammen een presentatie over vogels in Fryslân.
Tijdens de presentatie verzorgen wij een verloting
met leuke prijzen en kunt u heerlijke reepkoeken
van de koekactie kopen. In beide gevallen
ondersteunt u de actieve vogelbescherming van
de Vogelwacht.

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

Gordon

Marcel van Kammen is een jonge fotograaf uit
Feanwâlden. Van Kammen heeft gefotografeerd
voor diverse media waaronder het tijdschrift
Vogels, Grasduinen, Wildzoekers Express en andere
natuurgerelateerde magazines en instanties, maar
ook de Leeuwarder Courant. Van Kammen:
' Van kinds af aan heb ik al interesse gehad in de

natuur en dan met name vogels. Tijdens mijn
fotografie-opleiding ben ik me in de natuurfotografie gaan verdiepen. Wat mij hierin trekt is de
de rust en de spanning op het moment dat je iets
voor je lens krijgt. Je weet van tevoren nooit zeker
of de foto die je voor ogen hebt gaat lukken, het
zijn tenslotte veelal dieren die ik fotografeer en
die zijn niet te regisseren. De onverwachte
dingen die kunnen gebeuren, of juist na heel veel
tijd de foto die je in gedachten had…dat maakt
het voor mij zo leuk.'
In de voorgaande jaren konden wij op een mooie
opkomst rekenen. Door ook nu weer te kiezen
voor een 'fjildman' uit eigen provincie met herkenbare foto's wordt het een pracht van een
vogelavond. Graag tot ziens op de 18e!
Vogelwacht Makkum eo.

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

Adverteer in de
Makkumer Belboei

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent Sierd Steigenga
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
Het inloopspreekuur in het gemeentehuis van Witmarsum
iedere maandag van 11:00 uur tot 12:00 uur.

150 christelijk onderwijs / CBS de Ark in Makkum:
kom naar de feestelijke Reünie!
1863-2013= 150 jaar. Zo lang is er dus al christelijk
onderwijs in Makkum. De laatste 35 jaar onder
de naam CBS de Ark. Hoeveel kinderen uit
Makkum en omgeving hebben hier dan wel op
school gezeten? Allen met andere herinneringen:
de basisschool is een periode waarin je je eerste
momenten van vreugde en verdriet meemaakt.
Vriendjes, schoolreisjes, ruzies, humor, kamp,
spelen op het schoolplein, die lieve juf of strenge
meester (of andersom) , leuke en minder leuke
lessen: noem maar op! Om samen met uw oudklasgenoten deze herinneringen te delen wordt
er dit jubileumjaar een reünie georganiseerd
voor alle oud leerlingen en leerkrachten.
Pas een aantal jaren van De Ark af? Of juist al
jaren? Ontmoet elkaar op 19 april 2013!

Geef uw naam en het laatste jaar dat u op de
school zat per: Brief: Postbus 86, 8754 ZP
Makkum t.a.v. Reünie
Telefoon: 0639797382
Mail: nicolevanraay@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/CbsdeArk
Op de site http://reuniecbsdeark.webnode.nl/ ziet
u wie zich van uw generatie heeft opgegeven
voor de reünie. Ook zijn er op deze pagina
“foto’s uit de oude doos” te vinden. Informatie
over het programma volgen nog, voor degene
die zich opgegeven hebben.
Verder willen we u vragen dit bericht door te
sturen naar iedereen die u kent die ook op De
Ark heeft gezeten. Alvast bedankt en tot ziens op
19 april 2013!
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Koekactie
Vogelwacht Makkum
Vanaf deze week kunt u leden van Vogelwacht
Makkum aan de deur verwachten die u heerlijke
reepkoeken aanbieden. Jaarlijks organiseert de
Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) over de
gehele provincie de koekactie. De traditionele
BFVW-koekactie wordt volgende week in geheel
Fryslân gehouden. De plaatselijke vogelwachten
zullen ongeveer 30.000 koeken verkopen over
de gehele provincie. De opbrengst komt ten
goede aan jeugdeducatie, broedzorg en bijvoorbeeld het 's winters bijvoeren van vogels.
Vogelwacht Makkum biedt de koeken voor € 1,50
per stuk aan. Wij doen dit jaar sinds lange tijd
voor het eerst weer mee aan deze actie. Wij denken
voor de verkoop niet alleen aan onze inwoners,
maar ook aan bedrijven. Als werkgever biedt u
een maatschappelijk verantwoord stukje koek aan
bij de koffie in de pauze! Personeel verheugd en
de vogelstand verhoogd. U kunt meer informatie
inwinnen via info@vogelwachtmakkum.nl.
Wilt u weten wat voor koeken dit zijn? Kom dan
vrijdagavond naar de filmavond in de Prins. Hier
zijn de koeken in de pauze verkrijgbaar.
Vogelwacht Makkum eo.

Brand in de straat
Afgelopen zaterdagavond is er brand gesticht in
de Rode Kruis kledingcontainer aan de Lieuwkemastraat te Makkum. De brand was snel geblust
door brandweer Makkum. Getuigen meldden dat
er een groepje jongeren zijn weg gerend bij de
container. De later aanwezige politie heeft
navraag gedaan bij een aantal buurtbewoners.
Het lijkt op een zinloze brandstichting. Zonde
voor de tumult, de vrijwillige afdracht van kleding aan een goed doel en een flinke hap
gemeenschapsgeld.
Mocht u tips hebben die leiden naar de daders,
dan kunt u contact opnemen met de wijkagent.
Weet u wie er bij betrokken zijn, wijs hen dan op
het gevoel van onveiligheid, het onverschillig
gedrag en de grote kosten van dit soort brandstichting en dat zij zich horen te melden. Het
mag duidelijk zijn dat niemand profijt heeft van
zulke acties. Na binnenkomst van de melding bij
de alarmdiensten was de brandweer binnen 7
minuten ter plaatse. Een zeer snelle reactie door
de hulpdiensten. Na een half uur bluswerk rest
nu een stinkende container.

In swalker yn é geast
Zondag 20 januari om 15.00 uur vindt in Theater
Meerzigt te Eastermar de muzikaal-literaire
voorstelling ‘In swalker yn é geast’ plaats door
Bennie Huisman, over het leven en werk van de
bekende dichter en voordrachts-kunstenaar en
oud-Makkumer Wibren Altena. Entree 10 euro
en dat is inclusief koffie/thee bij ontvangst en
een hapje en drankje na afloop.

Seal is in heal oere fan te foaren iepen
Tagong: € 7,50 leden - € 12,50 net leden
Foarferkeap: Masije Wonen en Lifestyle,
Tsjerkestrjitte 19a yn Makkum
Ferlotting: Prizen wurde bekend makke
nei ôfrin fan it stik
Muzyk: Nei de foarstelling fan freed
en sneon is der life-muzyk

BINDERIJ nieuws…. SALE!!!
Wij gaan ons specialiseren in blijvend bloemwerk.
En starten op dinsdag 15 januari
met een geweldige uitverkoop OP=OP !!!
Altijd al blijvend bloemwerk willen aanschaffen?
Dan is dit je kans. (kortingen ook op zijde bestellingen)
Tijdens deze uitverkoop periode,
kunt u voor verse boeketten gewoon bij ons terecht.
Tot ziens bij
Markt 27
8754 CM Makkum
T 0515 233 266

De
Binderij
bloemen & zo
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Nationale Voorleesdagen in de bibliotheken
2013 actie
1 mei 120 jaar

We maken er een bijzonder jaar van!
Vanaf Nieuwjaarsdag tot Valentijnsdag!
Bij besteding
van 50,00 euro of meer
is er op 14 februari een leuk,
romantisch cadeau op te halen!

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

LAATSTE KANS!!!!!

Grote (let wel GROTE) kortingen
op al onze artikelen waaronder
graszaad, potterie, potgrond,
bestrijdingsmiddelen enz., enz.,
U hebt nog een paar dagen.
Hierbij willen wij al onze TROUWE klanten
bedanken voor hun jarenlang
vertrouwen in ons BEDANKT!
(ze weten wel wie wij bedoelen)
en voor de rest:
Zeg mij wie uw vrienden zijn
en ik zal zeggen wie gij zijt
Het ga u allen goed

Tuincentrum Maggenheim
Bleekstraat 34
tel./fax: 0515-231804

ThermoOndergoed
voor heren en dames

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van woensdag
23 januari t/m zaterdag 2 februari zijn alle peuters
en kleuters van harte welkom in de bibliotheek.
Aanmelden voor de activiteiten kan in de bibliotheek of via de website. Doel van deze jaarlijkse
campagne is het stimuleren van voorlezen aan
kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Centraal
staat het Prentenboek van het Jaar 2013: ‘Nog
100 nachtjes slapen’ van Milja Praagman. Een
jury van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos
dit boek uit het totale aanbod van prentenboeken
dat in 2012 verscheen.

toverstokje en de jas is in toverjas! Ynienen
hearre se stimmen. Dy komme ek út de bûsen. It
binne Tomke en Romke. Se binne stikem yn de
jas krûpt. Tomke wol hiel graach in oaljefant
toverje… Wa witte wol hoe dit fierder giet moat
mar lâns komme! Tagong € 2,-. Graach foarôf
oanmelde. Dizze foarstelling komt op moandei
21 jannewaris yn de biblioteken fan Drylts
(14.00 oere) en Wytmarsum (16.00 oere), op
freed 25 jannewaris yn Balk (13.30 oere),
Warkum (14.45 oere) en Wommels (16.30 oere).
En op 30 jannewaris yn Makkum (14.00 oere),
Koudum (15.15 oere) en Boalsert (16.30 oere).

Voorleesontbijt met VIP-gast
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag
23 januari met het jaarlijkse voorleesontbijt van
09.00 uur tot 10.00 uur in bibliotheek Sneek.
Tijdens het ontbijt leest wethouder Wigle Sinnema
voor. Ouder en kind ontbijten samen voor € 5,-.
Aanmelden kan tot 21 januari. Tijdens de
Nationale Voorleesdagen wordt de bibliotheek
niet alleen bezocht door peuterklassen, maar
gaan bibliotheekmedewerkers ook op tournee
langs peuterspeelzalen, het kinderdagverblijf en
het consultatiebureau.

Interactief verteltheater
met ‘Nog 100 nachtjes slapen’
Op 1 februari is er in Bibliotheek Sneek van
14.00 tot 15.00 uur en bij veel belangstelling van
16.00 tot 17.00 uur een interactief verteltheater
met ‘Nog 100 nachtjes slapen’. Wachten op je
verjaardag duurt lang. Nog honderd nachtjes?
Dan maakt Dorus zelf wel een feestje! En mama
heeft gezegd dat ze lekker mag gaan knippen...
De toegangsprijs is € 3,- per kind. Ook voor deze
activiteit geldt, graag van tevoren aanmelden.

Tomke foarstelling ‘Help…in oaljefant!’
Sneon 26 jannewaris yn Biblioteek Snits om
14.00 oere, in foarstelling foar pjutten mei Jetske
Miedema en Riemkje Pitstra. De foarstelling slút
oan by it nije Tomke-boekje Natuer. As Jetske
har túntsje oan Riemkje sjen lit, fine se wat
frjemds. Se ûntdekke dat it in jas is. Mei in hiele,
hiele protte bûsen. Jetske doart de jas net oan te
dwaan. Riemkje wol. Ut ien fan de bûsen hinget
in stokje. It jout ljocht en der komt lûd út. It is in

Lid worden
Kinderen tot 6 jaar die tijdens de Nationale
Voorleesdagen lid worden van de bibliotheek
ontvangen in iedere bibliotheek een welkomstcadeautje. Vanaf 23 januari kunnen peuters en
kleuters bovendien gratis het nieuwste Tomke
boekje ophalen. Zolang de voorraad strekt. De
bibliotheek beschikt over eindeloos veel boeken
om samen te lezen. Lid worden is voor kinderen
tot 18 jaar gratis.

Steegjesfair: deelnemen iets voor u?
Vorige week heeft in de Belboei kunnen lezen
over de Steegjesfair, die gehouden wordt op
zaterdag 23 februari, van 15.00 tot 20.00 uur. De
organisatie draait op volle toeren, en daarom zijn
wij op zoek naar deelnemers aan de fair.
Verzamelt u oude radio`s, pillendoosjes, treintjes
of teddyberen, en wilt u deze graag aan het grote

publiek ten toonstellen? Of schildert u, schrijft u
boeken, of kunt u rietvlechten of touwknopen?
Of, verkoopt u brocante, oude boeken of oud
speelgoed? Dan zijn wij op zoek naar u! Meldt u
aan bij de organisatie, contactpersoon is Thomas
Groeneveld, bereikbaar via 06 1543 7041, thomas@
masije.nl of loop gewoon even binnen bij Masije
Wonen&Lifestyle, Kerkstraat 19a, Makkum.
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Preventie tips van de politie
voor woninginbraken

Makkumse Wietske Sietzema exposeert in Antonius Ziekenhuis

Tip 7. Achterdeur woning.
De achterdeur van de woning is kwetsbaar. De
deur is vaak uit het zicht. De inbreker komt graag
via de achterdeur naar binnen. Zorg er voor dat
er een licht (bewegingsmelder) brandt bij de
achterdeur. Voor de juiste sloten op die deur kunt
u terecht bij de bouwmarkten. Daar heeft men
ook folders en informatie om de sloten goed aan
te brengen. Zorg er voor dat de cilinder van het
slot niet uit het ijzeren bouwbeslag steekt. Een
inbreker kan dan de cilinder afbreken en het slot
bedienen. Gebruik cilinder veiligheidsbeslag.
Voor meer informatie www.politiekeurmerk.nl

Beste Burgers,
Jeroen van de Wouw stopt vanaf januari 2013
met zijn wijkwerk als wijkagent. Wijkagent Jeroen
van de Wouw heeft acht jaar in de wijk Wunseradiel
gewerkt. Eerst in de gemeente Wunseradiel en
na de gemeentelijke fusie in de wijk Wunseradiel
van de gemeente Sudwest -Fryslan.
Ik vindt dat burgers in Wunseradiel trost mogen
zijn om te wonen en leven in zo'n prachtig woongebied. Ik heb hier een mooie werktijd gehad en
voelde mij erg betrokken met mijn wijkwerk in
Wunseradiel. Mijn wijkwerk wordt overgenomen
door Sierd Steigenga brigadier van politie en
werkzaam vanuit politie bureau Bolsward
Hichtumerweg 17 8701 PG te Bolsward. Hij zal
zich gaan inzetten voor veiligheid en leefbaarheid in u wijk Wunseradiel.
Met vriendelijke groet,
Jeroen van de Wouw.

Familie – volleybaltoernooi
Zondag 27 januari organiseert de volleybalvereniging het jaarlijkse familietoernooi in de
sporthal van Makkum. 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
Voorwaarden:
- Min. leeftijd 14 jaar
- Min. 2 dames in het veld
- Max. 3 NeVoBo wedstrijdspelers
- Inschrijfgeld is € 18,-- per team

Opsparen glazen potjes
Op zaterdag 23 februari vindt de steegjesfair
plaats in Makkum. Zie elders in deze krant. Het
is de bedoeling de gehele route, die door vele
steegjes in het centrum van Makkum loopt,
sprookjesachtig te verlichten met kaarsjes.
Hiervoor vragen wij u glazen potjes op te sparen,
met name de kleine groentepotjes, jampotjes,
mosterdpotjes en knakworstpotjes. In verband met
het aansteken van de kaarsjes zijn hoge potten,
bijvoorbeeld van de appelmoes, minder geschikt.

Vanaf vrijdag 11 januari 2013 tot en met 4 april
2013 exposeert Wietske Sietzema, afkomstig uit
Makkum, haar schilderijen op de 2e etage van
het Antonius Ziekenhuis in Sneek. Wietske
werkt veelal met olieverf en schildert daarmee
portretten, dieren, landschappen, stillevens en
mystiek. Waarbij zij zich laat inspireren door
haar omgeving. Het liefst schildert zij elke dag,
en heeft inspiratie voor de komende “175 jaar”.

Zij kan een heel verhaal over zichzelf vertellen,
maar wanneer u haar schilderijen bekijkt, leert u
haar wel beter kennen.
U bent van harte welkom, om een kijkje te nemen
bij haar creaties in het Antonius Ziekenhuis te
Sneek. De expositie is samengesteld in samenwerking met Christa Bruggenkamp student
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Ford C max 1.8-16V
Furura,zwartmet., Airco-ecc,
radio-cd, Cruisecontrol, El.rmn,
cpv+afst bed, Trekhaak, lm velgen
144 dkm bj 2005

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

 7850,2010

€ 15950,-

Kia Cee’d 1.6i Sporty Wagon,airco,r-cd

2008

dec-2010

€ 12995,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

verkocht

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 11450,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm

2008

€ 8500,-

Citroen C3 1.4i,airco,lm velgen,nw type

2010

verkocht

Ford C Max 1.8i,Futura,a/c-ecc,cruise

2005

€ 7850,-

VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type
Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm
Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

€ 9445,-

11-2007

€ 10880,-

Seat Cordoba 1.4-16v,a/c-ecc,lm.velgen

2005

€ 5645,-

2010

€ 10945,-

Hyundai Atos, 5drs,cpv,st.bekr,90dkm

2003

€ 2850,-

Hyundai Exel 1.5i Automaat,st bekr,apk

1997

verkocht

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,78dkm

2008

€ 9995,-

Koop nu een auto bij ons en win je aankoopbedrag terug!!
Kies voor zekerheid! Kies voor auto’s met Bovaggarantie!
In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
www.garagehorjus.nl
scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
Suderseewei
7, 8754 GK Makkum 0515-231318
alle beschikbare occasions
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Donderdag 17 januari Trekkingsavond
van de verschillende acties van de O.V.M.

Voetbalprogramma
zaterdag 19 januari
Makkum 1 - Tonego 1

15:00

Hierbij nodigen de Ondernemers Vereniging Makkum
allen uit om a.s. donderdag 17 januari de trekkingen bij
te wonen in Gasterij Hennie van Richt.

Volleybalprogramma
vvrijdag 18 januari
220:15 vc Bolsward DS 8 - Makkum DS 4

Dhr. Daan van der Velde zal de zinnen voor lezen van de
desbetreffende oplossingen van de vier puzzelpagina’s
en de oplossing van het Krystwilledei puzzelpagina.

zzaterdag 19 januari
1
17:00
VC/Zeus2K DS 1 - Makkum DS 2
118:00 vc Bolsward HS 2 - Makkum HS 1

De December actie prijzen worden getrokken door voormalig Notaris Wallis de Vries.

Oproep

Ook wordt bekend gemaakt van de kraam “Doe een

Aanstaande zaterdag wordt de 27e Makkumer
Wintertrimloop georganiseerd. De redactie van de
Makkumer Belboei gaat een redactioneel verslag
verzorgen van deze goed bezochte trimloop. Om
een goed beeld van dit evenement te krijgen loopt
uw verslaggever zelf mee. Het gevolg hiervan is
dat uitgebreide interviews, finishbelevenissen of
andere heroïsche verhalen helaas niet volledig
op papier kunnen belanden. Behalve die van de
redacteur zelf.

Wens” door de Fiskerboat bemanning Anne en Sandra,
de “Doe een Wens”boom destijds een idee van voormalig
bestuurslid Geertje de Boer, bekend gemaakt.
De winnaars van de vier puzzelpagina krijgen hun prijs.
Tevens is er die avond nog een verloting van prijzen te
weten 2 x dinerwaardebonnen door Gasterij Hennie van
Richt en 2x door het Sopkafee De Flevo beschikbaar ter

Heeft u mooie anekdotes geef die dan voor
zondagavond 20 januari voor 18.00 uur per mail
door aan redactie@belboei.nl of mondeling aan
Jetze Genee aanwezig in de kantine en op de
route. Alvast tot zaterdag!

waarde van € 20,Aan de inwoners van Makkum komt allen
voor een gezellige avond met vele prijswinnaars

Colofon
U
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum
O
Werkgroep Makkumer Belboei
W
www.makkumerbelboei.nl
w
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-verenigings-advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips,
redactionele artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk
voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BV 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.
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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

Halfhoge noren mt. 39 (adidas) Lage noren mt. 38
€ 25 per paar Tel: 0515-231069
Donker blauwe lederen 3 zits bank als nieuw.
We doen hem weg wegens ruimte gebrek € 125,tel. 0620804382
GEVRAAGD

“Actie Kerkenwerk” Heeft u spullen voor de
rommelmarkt? Dan graag een tel. naar Titia van
der Heide, Tel. 0515-232834.
GEVONDEN

Fiets (dames-meisjes) - Cleveland touring special.
In de Botterstraat (halverwege). Tel. 231778

Met een rollator maak je vrienden ziet u wel!!

Makkum, Estrikwerk, 9 januari: Cypersrood-witte
kat, droeg rood bandje. Info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692.

Derde Winterwedstrijd

VERLOREN

Een kinderbril kleur blauw bij de sporthal tel
0515 231484

Mysterieuze eendenkooi en
vogels spotten
De Friese IJsselmeerkust en Buismans Einekoai
bij Piaam zijn bijzondere plekken in het zuidwesten van Friesland. Op zaterdag 19 januari
kunnen belangstellenden onder leiding van een
gids van It Fryske Gea een rondleiding krijgen in
de eendenkooi en een bezoek brengen aan de
vogelkijkhut in de Koaiwaard. De excursie start
om 9.30 uur en duurt ongeveer twee uren.
Opgave voor deze excursie kan tot vrijdag 18
januari via het kantoor van It Fryske Gea, tel.
(0512) 381448. Deelname is voor leden van It
Fryske Gea gratis, niet-leden betalen € 4,- en
kinderen tot 12 jaar € 2,- per persoon.
Via eendenkooi naar vogelkijkhut
De excursie voert eerst naar de Buismans
Einekoai Piaam. De eeuwenoude eendenkooi is
een interessant element in ons landschap. De
bosjes in het verder vlakke landschap wekken de
nieuwsgierigheid. Een eendenkooi bestaat uit
een waterplas met vangpijpen omringd door bos.
De kooiker kon zich ongezien door de kooi
bewegen en met behulp van het kooikerhondje
z’n vangwerk verrichten. Vervolgens gaat de
excursie naar de IJsselmeerkust en de vogelkijkhut in de Koaiwaard. De Friese IJsselmeerkust is
van zeer grote waarde voor veel vogels en daarom heeft een groot deel van deze kust een
beschermde status. Hier is een grote verscheidenheid aan vogels waar te nemen. Ganzen,
lepelaars, verschillende soorten eenden en
baardmannetjes komen hier voor. Zelfs de zeldzame blauwborst laat zich hier zien.

eigen foto

Bert Altena uit Makkum, 3e prijswinnaar
Makkum - Op zaterdagmorgen 12 januari is de
derde winterwedstrijd op gewicht gevist van
HSV de Voorn, HSV De Deinende Dobber en
HSV Ons Genoegen aan de Grote Zijlroede te
Makkum. Het had gelukkig niet hard gevroren
waardoor er nog lekker gevist kon worden. Met
temperaturen rond het vriespunt was het koud
maar lekker weer met zo nu een dan een klein
sneeuwvlokje. Er werd volop vis gevangen, zeker
in het eerste uur. De vis was klein van stuk en zo
nu en dan werd er een groter exemplaar gevangen.
De gewichten lagen op enkele uitschieters na
dichtbij elkaar. Daardoor was het een spannende
strijd. De wedstrijd gaf tevens veel bekijks met de
nodige visserslatijn. De grootste vis is gevangen
door Teake Wielinga. Hij ving een blankvoorn
van 28,2 cm.
De uitslag was als volgt:
Naam
Steknr
Gewicht
1 A.D van Assen
1
5185

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Frans Temme
Bert Altena
Piet Roedema
Piet Topma
Tonny Landskroon
Ruud de Boer
Teake Wielinga
Harrie Olde Olthof
Hennie Nauta
Rob den Boer
Rene de Jong
Peter Bodenstaff
Jaap v/d Laag
Bert Dorenbos

13
8
14
15
3
9
2
7
12
6
4
5
11
10

3692
3304
3226
3104
3097
3003
2827
2456
2192
2152
1929
1378
945
763

De volgende winterwedstrijd is op zaterdag 9
februari aan de Inthiemasingel te Workum mits
het winterweer het toelaat. U dient om 07:45 uur
aanwezig te zijn. Er wordt gevist van 08:30 12.30 uur.

