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It wie sa kâld, dat lâns de wei
elk lichemsdiel rampoai frear.
Lyk Gysbert Japicx ek al sei:
“Het is gewoon niet mooi meer”.
Sa dichtte Makkumer Wybren Altena yn syn
ferneamde “Ballade fan Longerhou”, oer it kâlde
winterwaar fan 1947.
Makkum - Zo zullen in het afgelopen weekend
de meeste schaatsers zich ook hebben gevoeld.
Velen hoopten op een mooi schaatsweekendje
maar een harde gure oostenwind zorgde voor
extreem koud winterweer. Druk was het zondag
daarom ook niet op de Makkumer Zuidwaard,
ondanks de goede kwaliteit van het natuurijs.
Maar het weerhield een aantal liefhebbers niet
om thuis te blijven en ze bonden de schaatsen
onder. Onze plaatselijke drukker Sjef van der
Draai stapte van het ijs. Met zijn vriendin was hij
naar Gaast geschaatst. Sjef: “Op de heenreis gaat
het wel maar je moet ook terug en dat valt wel
een beetje tegen”. Jan Wieger Postma schaatste
met een groepje Makkumers naar Workum. “It
wie net drok ûnderweis, vertelt Jan W., en dy
Warkumers sjochst hielendal op it iis”. De echte
schaatsliefhebbers trotseerden de ijzige kou
maar genoten derhalve van het prachtige ijs.

Tot grote blijdschap van ouders en kinderen ging
vorig week woensdag om 13.00 uur de Makkumer
ijsbaan open. Eindelijk kon er weer geschaatst
worden op natuurijs en meteen was het een
drukte van belang. Jong en oud genoten van de
prachtige ijsbaan, de sfeervolle ambiance en de
warme chocolademelk. De Makkumer ijsclub
heeft het uitstekend voor elkaar, draait met
een grote groep vrijwilligers en is één van de
grootste verenigingen in Makkum.
Zondagmiddag vergaderde het bestuur o.l.v.
voorzitter Siepie Oostenveld in de bestuurskamer van de kantine. Woensdagmiddag (vanmiddag dus) worden de eerste kortebaan
wedstrijden georganiseerd voor groep 3 t/m 8 van
de basisscholen. “Freedtejûn ha we in marathon
foar senioren pland”, zegt Siepie Oostenveld,
“ijs en wederdienende fansels. We witte net wat
it waar docht. Der wurdt in protte snie ferwachte”.
De ijsclub Makkum is er klaar voor. Het draaiboek van de toertocht Makkum – Hylpen (35
km) ligt in de kast en het bestuur verwacht eerdaags een telefoontje uit Hylpen. De winter houdt
zeker nog een aantal dagen stand maar daarna
kan het afgelopen zijn. Volgens veel weersmodellen is de kans op serieuze dooi-aanval na
het weekend erg groot.

LONGERHOUW
Buren 20
Vraagprijs
€ 165.000,- 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
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:
Tandartsenpraktijk Wommels 0515-332418
- 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
De Heer is mijn Herder.
ps. 23

Na een langzaam afnemende gezondheid is
overleden onze dierbare zuster, schoonzuster
en tante

Hendrika Huisman-Salverda
Rike

Sinds 19 oktober 1993
weduwe van Johannes Huisman.

Uit naam van de familie.

De rouwdienst en de begrafenis hebben
maandag 21 januari j.l. plaatsgevonden te
Makkum
CorrespondenƟeadres:
T. Salverda, Aakweg 11, 8754 AL Makkum.

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

“Bij ieder afscheid
wordt een herinnering geboren”
Op 15 januari is overleden onze bewoonster
mevrouw

H. Huisman-Salverda
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en vrijwilligers
Zorggroep Tellens,
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, januari 2013
Iedereen die op welke wijze steun betuigde,
hoe dan ook, na het overlijden van onze dochter

Willy
hiervoor onze hartelijke dank.
Simon en Bep Tromp
Januari 2013

Vrijdag 25 januari:
Makkum – Avondrust, Sjoelen aanvang:
15.00 uur in het restaurant
Makkum – Makkumer Jûn in Café De Prins
aanvang: 20.30 uur entree: € 5,Skuzum – Dorpshuis De Treffer
Klaverjassen aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 26 januari:
 15 januari 2013
Makkum

* 31 juli 1925
Gaast

Agenda

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

Dinsdag 29 januari:
Witmarsum – Midwinterfeest Rode Kruis
afd. Wunseradiel in Café De Roskam
aanvang: 14.30 uur
Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant
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Kerkdiensten
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: Flora Visser – van Enkhuizen
Jeugddienst
Makkum – Het Anker, 19.00 uur
Plusdienst
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Oecumenische dienst in Doopgezinde kerk
Voorganger: Ds. Wattel
Witmarsum – PKN, 9.30 uur
In Doopsgezinde kerk Oecumenische dienst
Voorganger: Ds. Wattel
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Dienst

Wist u dat...
Er vrijdag a.s. een Makkumer jûn in café De Prins
georganiseerd wordt door Soc. De Eendragt en hier
een tal van bekende Makkumers en Oud Makkumers
weer hun poëtische stukken en verhalen laten horen
De aanvang is 20.30 uur en de entree € 5,Makkum een geweldig harmonieorkest heeft met
50 leden, waarvan vele jeugdleden en de enige
drumband in de regio “Wûnseradiel”?
Om er een compleet geheel van te maken heeft muziekvereniging Hallelujah voor het harmonieorkest versterking nodig door volwassenen als basblazer, baritonblazer, tromboneblazer en hoornblazer.
De drumband heeft ook vele jeugdleden nodig,
want een optreden door de straten van Makkum is
voor veel bewoners van ons dorp een feest op zich….
Meld je aan bij één van onze bestuursleden!!!
Voor het harmonieorkest bij Tjalda de Witte
(tjaldadewitte@live.nl)
Voor de drumband bij Simon de Boer
(simondeboer@me.com)

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Optimel Aarbeiyoghurt, 1 liter............................................1.69
Slankie Smeerkaas, 150 gram...........................nu 2 voor 1.98
Ontbijtspek..................................per pakje 25

cent korting

Honig Mix voor Haché + kilo Uien..............................voor 2,Everyday Sinaasappelsap, 1 liter...................................nu 1.19
Versunie Halfvolle Chocolademelk, literfles..............voor 1.45
Everyday Melk-Chocolade Tablet, 200 gram.........2 voor 2.19
Aanbiedingen geldig van do. 24/1 t.e.m. wo. 30/1

Maandag Vlugklaar

Donderdag t/m zaterdag

5 Halen / 4 Betalen

Boerenkool + Worst
400 gram

Dinsdag Verse Worst
Profiteer van 24 t/m 26 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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27e Makkumer Wintertrimloop koud verlopen

Door Jetze Genee

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
Met de media bol van de hel van '63 en een mea
culpa van diverse valsfietsers liet sportief Makkum
en wijde omgeving zich niet afleiden en was het
druk op in de kantine van de VV Makkum.
Dit jaar weer een ruime opkomst met 246 deelnemers. Ondanks de snijdende kou kozen veel
lopers dit weekend voor Makkum. Een prima
datum ook zo in de eerste weken van de goede
voornemens als meer bewegen. Alweer voor de
27e keer een prima verzorgde loop organiseren
is op zich een prestatie. Met dank aan veel
vrijwilligers uit het eigen ledenbestand van de
VV Makkum en prima sponsoren lukt het om
een lint aan lopers veilig rondom Makkum en
over het strand te loodsen. Met een jeugdloop,
de 5 km en de 10,3 km een prima aanbod voor
dames en heren. De regionale top komt dan ook
graag naar Makkum.
Afgelopen zaterdagochtend was het wennen buiten
de voordeur omdat de scherpe noordoostenwind
de gevoelstemperatuur behoorlijk naar beneden
haalde. Toch was de fietstocht naar sportveld de
Braak een logische. Net als velen met mij is het
een jaarlijkse traditie om aan de trimloop deel te
nemen. De wedstrijd voor de ereplaatsen speelt
zich af ondereen select groepje, de rest van het
veld voert zij of haar eigen wedstrijd. Mooi om
te zien hoe iemand dolgelukkig is na afloop
omdat hij als 48e maar met een PR over de
streep komt. En een PR (persoonlijke toptijd) is
op het zware parcours van wegen, trapjes, gras,
schelpen en strand een prestatie! Als meeloper
kan ik u melden dat dit parcours niets cadeau
geeft en het strand prachtig is maar in de opzet
niet gemaakt is om over heen te rennen.
Wedstrijdverslag
De organisatie zorgt voor een dubbele start van
de jeugdloop en de senioren. Beide een andere
kant op. Met 18 posten op kruisingen een leger
aan rode hesjes met blauwe gezichten, wat was
het afzien voor publiek en vrijwilligers! Na 3 km
de dijk op richting haven en door naar het strand
waar na ruim 5 km de bult bij de Marinahaven
zorgt voor de ultieme kennismaking met de koude
wind. Ondertussen natuurlijk genieten van het
uitzicht en op naar het strand. Dit jaar redelijk

vlak en hard dus eigenlijk top omstandigheden.
Via het beschutte villapark iets bijkomen voor de
laatste 2 km vol de wind tegen. 'De lytse eagen
kamen it fjirst' zei Hylke Speerstra over de deelnemers van de tocht van '63. Dus de oogjes bijeengeknepen tegen bevriezing op naar de rondweg van het dorp. Bijna binnen de brug over bij
de Turfmarkt, vol de sprint inzetten om voor een
haag van bekenden te finishen in een PR!
Volgend jaar zeker weer.
Op de site www.vvmakkum.nl de volledige
uitslag. Voor foto's van onze fotograaf; www.
makkumerbelboei.nl. Hieronder de top 5 van de
10,3 km dames en heren.
Mannen 10, 3 km
1 Jan Albert Veenema Sneek
2 Geart Jorritsma Sneek
3 Willem de Boer Exmorra
4 Eelke Boonstra Sneek
5 Jetze Genee Makkum

35.55
36.04
36.10
38.25
38.38

Dames 10, 3 km
1 Tineke van de Vliert Sneek
2 Simone van Dijk Makkum
3 Nynke Steigenga Exmorra
4 Anja Kok Sneek
5 Hinke Wijbenga Makkum

41.59
46.23
47.12
48.20
50.10

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
Met no 56 Jetze Genee die als 5e eindigde.
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Sportkleding en meubels uit Indonesië in de etalage van
Feddie en Geertje De Boer Mode en Wonen Door Judith van Lavieren

Makkum – Al geruime tijd staan er in de etalage
van Feddie en Geertje De Boer Mode en Wonen
houten pilaren. Op deze pilaren staan lampen
met een fraaie houten voet. Het valt dusdanig op
dat menig voorbijganger even de pas inhoudt om
de meubels eens goed te bekijken. Voor de verslaggever en fotograaf van de Makkumer Belboei
aanleiding om bij Feddie de Boer langs te gaan.
Doordat Feddie de Boer is gestopt met het
verkopen van confectie kwam er ruimte vrij in
de winkel. Hij wilde die ruimte weer benutten en
om ideeën op te doen bezocht hij de beurs van
zijn brancheorganisatie in Hardenberg. Hij constateerde dat er veel woonaccessoires werden
aangeboden, maar aanvankelijk zag hij niet iets
dat hem bijzonder aansprak. Totdat hem een
stand opviel met meubels uit Indonesië. ”Het
zijn producten van tropisch hardhout, die zo
naturel mogelijk worden gehouden. Ze zijn
geschikt voor binnen en buiten en vragen nage-

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.

noeg geen onderhoud. Om ze schoon te maken
kan je er simpelweg de hogedrukspuit op zetten”,
aldus De Boer.
Het is de moeite waard om na het bewonderen
van de etalage even de winkel in te lopen.
Behalve de pilaren met tafellampen zijn daar
namelijk ook nog staande lampen, tafels,
stoelen, banken, krukjes en schommelstoelen te
zien. Ook houten schalen, dienbladen en vazen
behoren tot het assortiment. Het meeste is van
blank hout gemaakt maar er zijn ook enkele
fraaie exemplaren van donkerder hout. In de
ruime winkel komt alles goed tot zijn recht.
Sinds enige tijd is Feddie de Boer ook begonnen
met de verkoop van sportkleding. U kunt bij hem
terecht voor een sportbroek of sporthemd,
t-shirts en trainingspakken. Maar ook voor een
sporttas, voetbalkousen of een tennisbroek bent
u op het juiste adres. En voor wie op wintersport
gaat zijn er skioveralls en skibroeken.

Nog zes nachtjes slapen en dan……
starten de Nationale Voorleesdagen ook in Bibliotheek Makkum
Tomke foarstelling ‘Help…in oaljefant!’ 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 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! Graach

foarôf oanmelde. Op 30 jannewaris yn Makkum
(14.00 oere)
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.
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'T NUT MAKKUM
presenteert ...
Familievoorstelling: 'Nico met z'n
kliko', vuil spel en stinkend geluk

zaterdag 26 januari vanaf 13.00 uur
is Pieter Hubkens (plastisch chirurg) weer
bij ons aanwezig. U kunt een afspraak
maken voor een vrijblijvend consult
Behandeling met injectables kent twee soorten;
1- rimpels rondom en boven de ogen kunnen het best behandeldworden
met Botox. De spieren worden enigszins verzwakt waardoor de huid
minder kan rimpelen.
2- rimpels van de wangen en rondom de mondkunnen het best behandeldworden
met fillers. Een voorbeeld hiervan is hyaluronzuur van het merk Restylane. Door
opvulling van de lijnen worden deze als het ware “weggeduwd”. De behandeling is
pijnloos dankzij een speciale techniek die Dokter Hupkens sinds vele jaren toepast.
Ooglidcorrectie vindt plaats onder plaatselijke verdoving en duurt 20 minuten.
Na 1 a 2 weken verdwijnt de zwelling en is het resultaat zichtbaar.

eigen foto

Een betoverend verhaal, verteld en gespeeld
door viervoudig Nederlands Kampioen Goochelen
Hilbert Geerling, theatermaker met een ietsje
meer... Je zal maar een blunder begaan van 7,5
miljoen! Dan moet je maken dat je wegkomt.
Rennen! Vluchten! Wegwezen! Met de politie
op zijn hielen weet Nico zich te verstoppen op
een afvalberg. Alles is vies en smerig. En dat is
niet zo mooi.... Behalve als je je fantasie gebruikt!
Nico ontdekt dat je fantasie je mee kan nemen
naar een andere wereld. Een wereld waarin alles
kan. Een wereld waarin alles wat je fantaseert
wáár is. Waarin afval zomaar goud is en onweer
klinkt als een orkest. En als de fantasie dan kompleet naar je hoofd is gestegen, dan is helemaal
niets meer wat je dacht dat het was... Een betoverende voorstelling vol vuiligheid en humor
voor iedereen van 6 jaar en ouder. Meer info:
www.hilbert.nl / www.nicometznkliko.nl
Datum: Zondag 3 februari 2013
Locatie: Bibliotheek, Kerkstraat 4 – Makkum
Aanvang: 15.00 - ± 15.45 uur
Entree: NUT-leden en kinderen hiervan € 4,50
Niet-leden en kinderen hiervan € 5,50
Voorverkoop: www.nutmakkum.nl en kaartverkoop bij de kassa

Dokter Hupkens zal tijdens een consult met u bespreken of u hiervoor
in aanmerking kunt komen.

www.kapsalonnynke-beauty.nl

Adverteer in de
Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

Opgave Leugenbollepop
Na de eerste oproep vorig jaar in de Belboei zijn er
al behoorlijk wat aanmeldingen binnen gekomen.
Toch is er nog steeds voldoende ruimte voor
nieuwe kandidaten. Sterker nog, we willen gewoon
meer deelnemers! Dus hierbij weer een oproep:
Geef je nu op via de mail: arie@leugenbollepop.nl
Denk om de leeftijdsgrens: je moet ouder zijn
dan 16. Ben je jonger, dan mag je mee doen in
het voorprogramma met een zelf meegebrachte
karaoke – tape. Zoals bekend willen we alleen
vrolijke, vlotte en snelle nummers, zodat de kans
dat het publiek in slaap valt uitgesloten is! Het
festival (vrijdag 30 augustus) wordt dit jaar een
ongekend spektakel.

heid zit
Schoon en,
n
van bin
alleen
n
ge het
wij bren ar buiten!
maar na
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Bedrijfsbeëindiging Tuincentrum Maggenheim

door Albert Kamstra
dochter Sonja, verder nog met hulp van Loes en
Coby hebben ze prachtige jaren gehad, vooral
het contact met de klanten, de gesprekken het
lachen zeer waardevol. Maar wat ze eigenlijk
nooit begrepen hebben zijn die acties van diverse
verenigingen die dan met potgrond en geraniums
en bloembollen enz. enz. door het dorp gingen.
Want altijd waren het bloemisterij artikelen,
waarom niet spijkers of computers, jute zakken
of kunstgebitten, en ach ze weten ook wel die
moeten ook proberen het hoofd boven water te
houden, leven en laten leven,

U kent ze misschien nog wel: de Vivo, de Spar,
Grosco, Enkabe, Centra, slager Westra, Bijlsma,
Monsma, Reitsma, bakker Dijkstra, Buwalda,
van der Laan, schoenmaker Hellingwerf, een
kleine greep uit onze gemeenschap, toen wij nog
kinderen waren, en nu? Men kent en vind haar
staanplaats zelfs niet meer.
Zo is in het begin van de vorige eeuw Harmen
(droegie) Kamstra begonnen met het kweken en
verkopen van bloemen en planten. zijn bijnaam
was droegie omdat hij adrem uit de hoek kon
komen en op verschillende situaties altijd een
antwoord klaar had, meestal doorspekt met
Bijbelteksten, zodat men ook van het evangelie
wat meenam. Verder was hij afslager in de leugenbolle verkocht in mindere tijden pekelharing
makreel en wat er nog meer te verhandelen was,
het gezin van Harmen Kamstra was groot, dat
was niet vreemd want ze waren gereformeerd.
Zijn zoon Jorke Kamstra trad in de voetsporen
van zijn vader na eerst in dienst in het leger te
zijn geweest, werd hij later tuinman op een landhuis in Holland. Toen kwam hij terug naar
Makkum en huwde Janke van der Woude dochter
van Albert van der Woude, die onze generatie nog
wel heeft gekend, hij was handelaar in lompen en
metalen, Eusie (wie kent hem niet) liep altijd
met een bakfiets de hele wereld rond en bracht
dat bij van der Woude. Ook schoolkinderen
brachten daar geregeld spullen b.v. lood waar ze
dan een paar centen voor kregen, maar als van
der Woude niet keek namen ze het weer mee en
verkochten het voor de tweede keer, ben je dan
al vroeg zakelijk aangelegd, of niet.
Jorke Kamstra begon dus met het venten van
bloemen en planten, hiervoor werd een grote
Ford personenauto aangeschaft, deze werd in de
loods van Timmermans (waar nu Heiko Bootsma
in zit) doormidden gezaagd en door Timmermans
werd hier een bak opgetimmerd. En hiermee ging
Jorke Kamstra diverse markten af b.v. dinsdags
Sneek donderdags Bolsward 's middags Workum
vrijdags Leeuwarden 's middags Spannum,
Wommels, Oosterend, zaterdags Pingjum,
Witmarsum, Arum, Kimswerd en Harlingen. Dit

is slechts een kleine greep of de markten waar
hij kwam. Aan gezien Jorke Kamstra ook een
groot gezin had (gereformeerd), eigenlijk meer
monden dan dat er te eten was, kreeg hij een
baan bij de gemeente als tuinman, dat was een
geschenk uit de hemel. Er is dus toch meer
tussen hemel en aarde dan dat wij gewone
stervelingen kunnen bevatten, maar dit terzijde.
Toen Kamstra dus bloemen kweekte deed hij dat
op de tuin van Dr. Monroy .Die tuin huurde hij
voor het symbolische bedrag van 1 gulden.
Bij zijn aanstelling als tuinman heeft hij de tuin
aangehouden hij was nu eenmaal een bloemenman in hart en nieren. Zijn zoon Harmen zou
eerst ook in de bloemen maar zodra zijn vader
even weg was, was Harmen dat ook, dan schreef
hij op de wand van de kweekkas: ik ben ontvoerd
door twee mannen ze noemen zich Harry en
Lambert. Harmen je haalt het bloed onder mijn
nagels vandaan was steevast het antwoord van
zijn vader dan bleef hij dus weg, niet een uurtje
nee een hele dag, dus die is toen maar bij de
marechaussee gegaan en hij lacht zich nu rot
want hij is al jaren met pensioen.
Toen de andere zoon maar, Albert die werkte
toentertijd bij Amels als kraanmachinist hij had
daar waarschijnlijk nu nog gezeten, maar de
werf moest personeel ontslaan dus Albert stond
op straat toentertijd kon je twee dingen doen in
de ww. of voor je zelf beginnen. Nu had Albert
al ervaring in het aanleggen en onderhouden van
tuinen dus kon hij wel voor zichzelf beginnen.
Zogezegd zo gedaan en begon hij met het aanleggen en onderhouden van tuinen door heel
Makkum en plaatsen daarbuiten. Toen, begin
1990, werd op de plaats naast het woonhuis een
verkoop kas gebouwd, met behulp van zijn
vrouw en zijn zuster Doetie. Dit werd mede door
veel Makkumers die klant werden een succes.
Natuurlijk zijn er ook mensen die nooit om een
bloemetje kwamen ook mensen waar je het nooit
van zou hebben kunnen denken maar ook dat is
zeer waardevol, zo leer je die mensen goed kennen
en kennis is macht toch? Na het overlijden van
zijn zuster werd haar plaats ingenomen door zijn

Vroeger hing bij Gretha Bergsma een spreuk in
de winkel daarop stond: “doch dyn plicht en lit
de lju rabbje” (doe je plicht en laat de mensen
maar praten) en nu komt hier ook een einde aan
"alles gaat voorbij dat is goed voor het kwade
maar kwaad voor het goede" Albert wordt deo
volente (zo de Here wil) dit jaar 65 jaar en houd
het nu voorgezien ook zijn vrouw vindt het na al
die jaren genoeg. Nu krijg je weer dat cliché,
genieten van de kinderen, het weer de geraniums
enz. enz. Ja misschien wel, maar er is nog zo veel
meer vrienden, vriendinnen, buren, natuurlijk
het vishok, praatjes de haven de natuur enz. enz.
Hierbij wil hij het navolgende vers meegeven
aan allen die hem dierbaar zijn en ook aan de rest
van de Makkummers en hij zegt uit de grond van
zijn hart. Het gaat u ALLEN goed.
De wijsheid die we wensen,
leeft onder alle mensen.
In alle regionen vaak onder doodgewone
De wijsheid die geluk voor ogen heeft
En iedereen voldoende kansen geeft
Om in dit korte leven elkaar geluk te geven
Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft.
De doodgewoonste dingen
die brengen mij tot zingen
Ik zing van al 't mooie dat ik zie
Het dagelijkse leven is m'n allermooist gegeven
In harmonie op melodie
Soms zie ik 't vervagen, dat zijn de trieste dagen
Die brengen mij dan even van m'n stuk
Maar meestal zijn de dingen
als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk.
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Midwinterfeest te Witmarsum
voor ouderen en alleenstaanden
Met medewerking van Teake van der Meer
(Friese conferencier – volkskomiek – cabaretier)
‘Lytse Teake’, zoals dit fenomeen ook wel wordt
genoemd, is al jaren de beste en meest gevraagde
conferencier van Friesland. Het is altijd weer
prachtig om mee te maken hoe deze volkskomiek
zijn publiek helemaal uit de sleur en zorgen van
alle dag kan halen, door hen ontzettend te laten
lachen. Hij brengt humor van de straat en de
hoofdpersonen in zijn conferences zijn steevast
herkenbaar als je buurman, tante of collega, en
zijn hilarische typetjes zijn ijzersterk!

Wij zijn gesloten vanwege
een kleine verbouwing... van 28 tot 31 januari
Kom deze week nog langs
voor de aanbiedingen bij ZIEZO

Datum: Dinsdag 29 januari 2013
Aanvang: 14.30 uur
Plaats: Cafe DE ROSKAM te WITMARSUM
Muzikale omlijsting: Corry Koornstra
Bingo met kleine prijzen
Contactpersonen:
Makkum: Mevr. A. Genee: tel 232276
Makkum: Mevr. P. van Dijk: tel 231312
Makkum: Mevr. A. Wijbenga: tel. 232623
Makkum: Dhr. G.J. Hellendoorn: tel. 231928
Witmarsum: Mevr. C. Nota: 06-30216098

1 februari zijn wij weer open...
met de nieuwe collectie!!!!
Citroen C4 Picasso
1.8-16V Ambiance, airco-ecc,
radio-cd, cruisecontrol, cpv+afst
bediening, mistl.voor nw staat
115 dkm bj 2008

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

Wilt u tijdig contact met ons opnemen indien u
geen vervoer hebt. Tot ziens!
Afdeling SWF(voormalig Wûnseradiel)

www.garagehorjus.nl
VW Golf Variant 1.4Tsi,122pk,nw type
Opel Corsa 1.3CDTi,Belasting vrij,
Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

ANBO Nederland gaat het over een andere boeg
gooien. Het wordt een belangen behartiger, een
soort van vakbond voor plussers en senioren, ze
gaan meer letten op de gang van zaken rond de
pensioenen, WMO, AWBZ, etc.
Voor de ANBO in de ex gemeente Wunseradiel
vragen we zich nog jong voelende actieve plussers om te helpen de ald. Wunseradiel van de
ANBO op de kaart te houden. U kunt goed met
de computer overweg en U weet de weg in de
ambachtelijke contreien, een pre!!
Neem contact op of zie eerst op de website
van de ANBO www.anbo.nl 0f 0348-466690 of
servicecenter@anbo.nl. U kunt ook contact
maken met L. Wierda, 0515-531290, l.wierda@
ziggo.nl. Ook voor inlichtingen naar Stipepunt
Bolsward, 06-46157152. Wij wachten op uw
reactie !!??

Thermo-Ondergoed
Thermo sokken 4 paar 7,95

voor heren en dames

2010

€ 15950,-

Citroen C4 Picasso 1.8-16v,ac,cruise..

2008

€ 9945,-

dec-2010

€ 12995,-

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

2008

€ 9445,-

2008

€ 11450,-

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

2008

€ 8500,-

11-2007

€ 10880,-

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

2005

€ 7850,-

Ford Fiesta 1.25-16V,airco,navi,56dkm

2010

€ 10945,-

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

2005

€ 5645,-

Hyundai I30 Station 1.6-16v,clima,navi

2009

€ 11250,-

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

2003

€ 2850,-

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

2008

€ 9995,-

Mitsubishi Spacestar 1.6 Familie,airco

2002

€ 2795,-

VW Golf Tdi 77kw, 5drs,airco,129dkm

ANBO wordt ANDERS!!!!!

 9945,-

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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“Iensum yn Ierlân, alwer ferrast troch Doarpskrite Makkum!”
Troch Doutzen Ouderkerken

vanaf links Paul Doedel, Tryntsje Hoekstra, Rieneke de Haan, David Visser en Minne Zwaagstra.
It ôfrune wykein spile Doarpskrite Makkum trije
kear it stik Iensum yn Ierlân. In bysûnder stik
dat skreaun is troch de Ierske skriuwer Martin
Mc Donagh. Oerset yn it Frysk troch Tryntsje
van de Zee. It stik waard earder spile troch
Tryater mei yn de haadrol ûnder oare Freark
Smink en Joop Wittermans. Foar my al wer de
fjirde kear dat ik ferslach mei dwaan fan in
útfiering fan Doarpskrite Makkum. ‘Wat tinkst’,
frege ien my,’ is it in stik mei humor of is it wat
dreger?’ ‘Tink wat dreger’, wie myn antwurd.
Moard, ruzjes, wurden yn it foarôfgeande en de
titel fan it stik sizze my genoch.

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

By it ynkommen fan’e seal klinkt Ierske muzyk.
De sfear fan it stik is dalik delset. De muzyk,
dy’t in wichtich ûnderdiel is fan it stik, is fan
‘De Muzykpleats’. Spesjaal foar dit stik hat
Atsje Lettinga de tekst skreaun fan it liet dat as
in reade triid troch it stik rint. Fierderop yn dit
artikel kinne jimme der mear oer lêze. It dekor is
ienfâldich mar trochtocht. It stik telt mar 4 spilers;
de bruorren Coleman, spile troch Minne Zwaagstra,
en Valene, spile troch David Visser. Dan is der
noch pater Welsch, spile troch Paul Doedel, en
Girleen in jongfaam, spile troch Tryntsje Hoekstra.
Alle 4 rollen goed delset. Mar wat in trageedzje
spilet him dêr ôf op dat toaniel. Twa bruorren
dy’t elkoar it ljocht hast net yn’e eagen ferneare
kinne. Dy’t alles, hoe lyts ek, oangripe om meielkoar de striid oan te gean. De gewelddiedige
dea fan de heit fan beide bruorren stiet net op
him sels. Pater Welsch docht sa syn bêst om de
boel te kearen en kiest op it lêst foar de dea. Dat
soarget foar in lytse ommekear. De mannen
bsykje it, mar binne al tefolle skeint it tij is net
mear te kearen. En dan de rol fan de jongfaam
Girleen. Sy prebearret op har manier te oerlibjen.
Hast net iens opmurken troch de oaren. It bliuwt
iensum, dêr yn dat fan godferlitten oard yn Ierlân.

Nei ôfrin fan it stik noch efkes yn petear mei
Rieneke de Haan, de regisseur fan dit bysûndere
stik. ‘Ik ha dit stik foar it earst sjoen yn it begjin
fan 2000 en doe wie ik drekt ferkocht’, fertelt
Rieneke de Haan! ‘Sa’n fantastysk moai stik.
It langstme fan de 2 bruorren nei de leafde, dat
net slagget en dat gefjocht. Ik ha it stik my eigen
makke. It binne oare spilers. Ik ha it wat bewurke
qua tekst en mei de muzyk. Mei de regy kin ik
sjen litte wat ik wol. Dit stik lit de wrakseling
sjen fan minsken. Fan minsken dy’t net mear
kommunisearje mei elkoar, net sizze tsjin elkoar
wat se fiele en wolle. Ien en al oerflakkichheid!’
Betink my, wat foar spegel hâldt dit stik my foar
en dy?
Doarpskrite Makkum ik bin ferrast, ek wer dit
kear. De ferskaat yn de stikken dy’t jim elk jier
wer bringe. It moaie gehiel en de djipgong fan
dit stik! It wie alwer ‘Best Genoch Doarpskrite
Makkum!’ Ik wol dit artikel beslúte mei it refrein
fan it liet.
Toe, rin der no net foar wei.
Myn eagen freegje bliuw by my.
Dizze kear net as fjremden, mar as freonen.
Om tegearre nei it ein te gean.
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Preventie tips van de politie
voor woninginbraken

SCHAATSIJS VERNIELD

Tip 8. Verzekering.
Om uw inboedel te verzekeren heeft u een
inboedelverzekering nodig. Heeft u een eigen
woning dat hoort daar ook nog een opstalverzekering bij. Wordt er bij u ingebroken en
worden er spullen weggenomen dan doet u een
beroep op de inboedelverzekering. Is het raam of
de deur door de inbreker vernield dan maakt u
gebruik van uw opstalverzekering. Ervaring
leert dat er een grijs vlak is wat niet duidelijk is
wat onder welke van de beide verzekeringen
valt. Neem geen risico en sluit beide verzekeringen bij dezelfde maatschappij af, zodat u niet
kan worden uitgespeeld. Controleer periodiek
uw verzekeringen of ze nog up to date zijn.
Voor meer info. www.politiekeurmerk.nl

Een nieuw begin
En daar zit je dan. Met lege handen.
Alles ben je kwijt.
Je huis, je baan, je droom is uiteengevallen.
In de verte hoor je muziek.
Het komt vanuit de kerk.
Daar ben je al jaren niet meer geweest.
"Stil maar wacht maar, alles wordt nieuw".
Je herinnert je het lied nog wel.
Maar gaat dit over jou?
Je verlangt naar een nieuw begin.
Maar je hebt de moed niet meer om het te hopen.
Je kunt echt niet meer naar de kerk.
Ze zingen er. Maar jij hoort er niet bij.
Voor jou is er geen nieuw begin.
Of toch wel?
En daar zit je dan. Gelukkig en blij.
Kijk eens hoe bijzonder.
Iedereen mag het weten.
Vandaag is de wereld veranderd.
Deze dag zal je nooit vergeten.
En je bent niet alleen.
De mensen die het meest om je geven
zitten om je heen.
En iedereen feliciteert je.
Iedereen wenst je hele mooie dingen toe.
Sommigen hebben een attentie meegenomen, een
bloemetje, een kaart, kleine gebreide sokjes.
Maar het mooiste geschenk dat ligt naast je.
Kom maar mee, kijk maar eens:
Hier ligt ze, in een wieg.
Een nieuw begin.
Ze heeft een naam.
Maar wat jij voor haar voelt
is met geen woord te beschrijven.
Voor jou is dit een nieuw begin.
En iedereen ervaart dit toch?
En daar zit je dan.
Met lege handen.
En toch met een groot geschenk.
Iemand heeft jou gegeven:
Een Nieuw Begin!
Welkom in de plusdienst op 27 januari 2013.
We komen samen om 19.00 uur in Kerkelijk
Centrum Het Anker. Het thema van de dienst is:
"een nieuw begin". Een dienst voor iedereen die
zich in bovenstaande herkend. Een dienst voor u
en mij, die verlangt naar een nieuw begin.

eigen foto

schaatsen wel verkeken. Helaas was er nog
geen vaarverbod van kracht, maar wie doet er
nu zo iets!!!

Makkum - zondag 13 januari 2013 rond negen
uur ‘s morgens werden omwonenden van de
Wonservaart of Melkvaart in nieuwbouwplan
Melkvaart opgeschrikt door een hard geluid dat
in eerste instantie leek op een soort sneeuwschuif voor een strooiauto. Het had die morgen
echter helemaal niet gesneeuwd en al snel bleek
het geluid afkomstig te zijn van een drietal
volwassen mannen van in de twintig met een
visboot, die dwars door het net dichtgevroren
ijsvlak van de Wonservaart ploegden. Je moet
wel een hele goede reden hebben als je in
Friesland mooi egaal ijs kapot durft te maken.
Het resultaat is te zien op de foto’s. Met de vorstverwachting die er voor de komende weken is,
is de mogelijkheid om vanuit Makkum noord
richting de Zijlroede en het Panhuijskanaal te

eigen foto

 In- en verkoop van auto’s
 Reparatie en onderhoud
 Apk
 Ruitreparatie en vervanging
 Banden en velgen
 Storings diagnose
 Grote- kleine beurt
 Huur/leen auto
 Verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen

Volkswagen fox 1.2 Benzine
Bouwjaar 2006, Km 145155 NAP, Apk 30-06-2014
Kleur blauw, Abs, Stuurbekrachtiging, airbaq's
Lichtmetale velgen, Zeer mooie vw fox

Prijs € 3250,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

Voetbalprogramma
Zaterdag 26 januari
Makkum 1 - NOK 1

15:00

Volleybalprogramma

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

Vrijdag 25 januari

Internet: www.makelaardijgros.nl

De Finne 5, MAKKUM

19:00
20:15
20:30
20:30
21:30

BEO MC 1 - Makkum MC 1
Makkum DS 4 - Staveren DS 1
Makkum DS 2 - v/d Heide-DBS DS 2
S.V.W. DS 1 - Makkum DS 1
Makkum HS 1 - Wisky HS 1

Zaterdag 26 januari
Ruime woning met 4 slaapkamers,
garage en diepe achtertuin.

Vraagprijs: € 211.000,- k.k.

18:30 CoVoS DS 4 - Makkum DS 3

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
TE KOOP

Ik heb nog veel knikkers van vroeger, en ik wil
er van af dus ze zijn te KOOP groot en klein van
voetbal of tv programma’s en nog veel meer.
Interesse? tel: 06-83586016

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!

Gebruikte kleuren tv: merk LG het beeldscherm
is diagonaal 50 cm, incl. afstandsbediening prijs
€ 40,-- en een Samsung tv het beeldscherm is
diagonaal 35 cm. incl. afstandsbediening prijs
€ 15,--. Ideaal te gebruiken voor bijv. de
Playstation, Xbox of Wii .Of natuurlijk gewoon
om tv te zien. Tel. 0517 - 531288.
Easyglider maat S (26-31)+ L(36-39) €10,- per
paar. Tel: 0651465712.

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: 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

Mountainbike herenfiets frame hoogte 60 cm.
wielmaat 26 inch.15 versnellingen Goede banden
Goed AXA slot met staalkabel en snelheidsmeter
Vraagprijs 75 euro Tel 06 54700252
Flotation Overall maat XL in goede staat Prijs
€ 50,- Tel. 06-38328179
Easy Gliders van Zandstra maten S, M en L
€ 15,00 per paar tel. 06-38290286
z.g.a.n. Skibroek meisje zwart met roze/paarse
strepen maat 116,1 winter gedragen. € 15,snowboots zwart maat 26; 5 euro, snowboots
roze maat 27; 10 euro rubberen laarzen z.g.a.n.
maat 26; 5 euro. Tel:06-83611123
2.5ltr. nieuwe Historverf (over), diverse kleuren.
In de winkel rond de € 60,=. Deze mogen weg
voor slechts: € 5,00 per liter. Nieuwe ongebruikte
Slot-Cylinders, 61mm (wegens over), van € 28,00
voor € 12,50. Boot/vissers Kuipstoeltje. Stevige
construc-tie, draaibaar en makkelijk afneembaar.
€ 40,00. Sandvik Beugelzaagbladen, 3 stuks.
Nieuw. 51 - 36” - 914mm. € 15,00 Tel. 0515-231475
Winterbanden op Aluminiumvelg voor BMW 3
serie e36 merk Viking Snowtech maat 195/60/
R15 Vraagprijs 200 euro Tel 06 54700252
GEZOCHT

Met spoed zeer goed thuis gezocht! Wegens
ploteseling overlijden van eigenaar zoekt Mickey
10 jr. een nieuw thuis.Hij is gecastreerd/gechipt/
gevaccineerd, rood-wit en zeer lief! Meer info:
06-300-953-65.

Een gezellige drukte op de ijsbaan.

Steegjesfair, de route
De reacties op de steegjesfair zijn positief, veel
mensen hebben zich al aangemeld als deelnemer,
of stellen ruimte beschikbaar. Ongetwijfeld
vragen veel mensen zich af of zij ook aan de
route wonen. De route leidt door de steegjes in
het centrum van Makkum, gezien de route
“in het rond” loopt, kan men overal beginnen.
Deze beschrijving is voor het gemak vanaf
‘het Kasteeltje’ in de Bleekstraat.
U steekt de straat over, en loopt door het steegje
naar de Singel, hier gaat u rechtsaf, en loopt u
via het ‘Jorke Kamstrapaad’, naar het Bonthuispad. Hier gaat u weer rechtsaf, en via het smalle
steegjes tussen de garageboxen aan uw rechterhand komt u weer terug op de Bleekstraat. U
steekt over naar de Middenstraat, de voormalige
‘Wiide Steech”, en gaat daar na enkele huizen
links, een smal steegje in. Dit steegje kronkelt
achter de huizen langs, en eindigt op de Markt.
U steekt schuin over, richting de Waagsteeg,

en gaat vervolgens rechtsaf de Achterstraat in.
Aan het eind van de Achterstraat bent u op het
Achterdijkje, en daar gaat u rechtsaf, om op het
einde weer rechtsaf de Vermaningssteeg in te
gaan. Uiteindelijk komt u van de Vermaningssteeg
weer op de Kerkstraat, hier steekt u weer over de
Wiide Steech in, en aan het eind gaat u weer
linksaf, u loopt een stukje over de Bleekstraat,
en gaat dan gelijk weer links, de steeg in. Daarna
komt u voor de tweede keer op de Kerkstraat uit,
de route vervolgd zich dan via de Kerkstraat,
rechtsaf, de Tuinstraat door, en maakt aan het
einde daarvan de cirkel rond.
Het is de bedoeling dat de gehele route wordt
verlicht met glazen potjes met kaarsjes. Wij vragen
daarom ook nog steeds glazen potjes op te
sparen. We maken later bekend waar deze
kunnen worden ingeleverd. Meer informatie?
Bel Thomas Groeneveld, 06 1543 7041 of mail
thomas@masije.nl

Midwintermalen Cornwerdermolen
Cornwerd – Zaterdagavond 26 januari as. is de
Cornwerdermolen geopend van 18.00-23.00 uur
voor het jaarlijkse Midwintermalen. De maalploeg van de Cornwerdermolen verzorgt in en
om de sfeervol verlichte molen een gezellige
avond met warme glühwein, chocolademelk,
snert en heerlijke verse oliebollen die ter plaatse
tegen een kleine vergoeding voor u worden
gebakken, u kunt natuurlijk ook extra oliebollen
bestellen om mee naar huis te nemen. Bij voldoende wind en geen ijs in de sloten is de molen
in bedrijf en kunt u een kijkje in de molen nemen
om de sfeer van vroeger te proeven. De
Cornwerdermolen staat in de schijnwerpers en is
van verre te zien. De Cornwerdermolen is door
middel van bewegwijzering prima te vinden.
Komt allen! Entree en rondleiding zijn gratis.
Komt allen!

eigen foto

