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In Makkumer jûn yn de Prins                         Door Judith van Lavieren

Dr.Steenhuizen tussen de Makkumers bij de Makkumer jûn.

Makkum – Op vrijdag 25 januari hield herensociëteit 
Eendragt een Makkumer jûn. Volgens jarenlange 
traditie werd de avond gehouden in de bovenzaal 
van de Prins. De belangstelling was groter dan het 
bestuur had ingeschat, maar nadat er een flink aantal 
stoelen in de zaal was bijgezet, op het laatst zelfs 
ter rechterzijde van het podium, was er uiteindelijk 
voor alle belangstellenden een zitplaats. Albert van 
der Woude, voorzitter van de herensociëteit, heette 
iedereen welkom.

Een Makkumer jûn laat zich als volgt samenvatten: 
een aantal (oud)Makkumers krijgt per persoon 10 
tot 15 minuten spreektijd. Deze tijd wordt gevuld 
met proza of poëzie waar de spreker iets mee heeft.
De eerste Makkumer die het woord kreeg was Albert 
Kamstra. Hij vertelde over Fokeltje Weenings dag-
indeling op hoogbejaarde leeftijd, gevolgd door het 
verhaal van haar geboorte.
De volgende spreekster was Doutzen Ouderkerken. 
Zij voerde het publiek terug naar de Slachtemarathon 
in het jaar 2000. Doutzen, destijds woonachtig in 
Burgwerd, gelegen aan de Slachteroute, vertelde 
over het gedicht “It doarp always ready”. Het werd 
speciaal voor de Slachtemarathon door de van oor-
sprong uit Burgwerd afkomstige Tsjebbe Hettinga 
geschreven. Hij droeg dit gedicht over zijn jeugd in 
Burgwerd langs de route voor.
Otto Gielstra, lid van de herensociëteit en zoals hij 
het zelf uitdrukte “selsbeneamd historicus van (âld) 
Makkum” deed uit de doeken hoe het woord kaka-
fonie in deze herensociëteit ontstaan is. Naar ver-
luidt is het woord pas daarna opgenomen in de 
Nederlandse taal en literatuur.
Zus Boonstra had de bundel Skeind Ferline uit 
1990 meegenomen. Hierin worden persoonlijke 

herinneringen aan de oorlog verteld. Het verhaal 
dat zij voorlas is geschreven door haar oudste broer, 
Oane Hellinga. Hij was 10 jaar toen de oorlog 
begon en vertelt over zijn vriendschap met klas-
genoot Marten, wiens ouders bij de NSB zaten. 

Het humoristisch hoogtepunt van de avond was het 
optreden van onze oud-huisarts Bale Steenhuizen. 
De zaal heeft geschaterd om zijn verslag van de 
introductie van de pil in Makkum en zijn betoog 
over de literaire betekenis van de wachtkamer. 
Geïnspireerd door het winterse weer vertelde hij 
over nachtelijke tochten naar patiënten over “snotte-
gladde wegen” en de rustigste spreekuren uit zijn 
carrière tijdens de winter van 1979. “Toen heel 
Makkum bezig was met het uitgraven van 
Avondrust en boodschappen doen voor de buren en 
mij helemaal niet nodig had.”
Doutzen Ouderkerken droeg vervolgens een 
gedicht van eigen hand voor: Ballade fan de sloep. 
Een gedicht over herinneringen aan de mooie 
zomer van 2010.
Tot slot speelden Minne Zwaagstra en David Visser 
een gedeelte uit het toneelstuk “Iensum yn Ierlân”. 
Zij speelden het gedeelte waarin de twee broers 
Coleman en Valene in een met drank overgoten 
gesprek de balans opmaken van hun jeugd.

Albert van der Woude sloot de avond af door samen 
met Wim Schoon aan alle deelnemers een fles wijn 
en een certificaat uit te reiken als dank voor hun 
bijdrage. Het certificaat biedt de mogelijkheid om 
gedurende het jaar 2013 geheel vrijblijvend enige 
van de wekelijkse sociëteitsavonden te bezoeken. 
De vrouwelijke deelnemers werden wel verzocht 
om dan herenkleding te dragen…….
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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 trom-
bosedienst: 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: 
Van Asperen – Praktijk 0515-572353
- 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

Info Familieberichten Agenda
Zaterdag 2 februari:
Makkum – Oud papier ophalen vanaf  9.00 uur

Ferwoude – Dorpshuis De Djippert DJ Avond 
aanvang: 22.00 uur

Zondag 3 februari:
Makkum - Familie voorstelling 'Nico met z'n kliko'   
aanvang 15.00 uur in Bibliotheek Makkum

Kerkdiensten
Makkum – Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G.H. Visser
Organist: Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde

Witmarsum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen

Witmarsum – De Hoekstien, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P Wattél

Oud papier
Makkum - Zaterdag 2 februari 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 ophaal-
containers staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat 
ter hoogte van de tennisbaan en het kaatsveld.

Zing Mee in Makkum
Zondag 3 Februari is er weer een “Zing Mee-
avond”, in restaurant “WAERDSICHT’’ van zorg-
centrum  Avondrust , Kerkeuren 66. Er worden 
bekende geestelijke liederen gezongen o.a. uit 
Joh. De Heer bundel. Orgelbegeleiding wordt 
verzorgd door dhr.A.Couperus. De toegang is 
vrij en de aanvang is om 19.30 uur. U bent 
van harte welkom. info : A.Otter tel. 542126  of  
D.Tamminga  tel. 231618

Foarstelling Stampot Schmidt 
nei 2 maart
De famyljefoarstelling Stamppot Schmidt dy’t  op 
3 febrewaris spile wurde silyn it MFC yn Makkum 
is ferskood nei sneon 2 maart om 19.30 oere.
Dizze hilaryske foarstelling is foar bern fanôf 6 
jier, mar benammen ek foar folwoeksenen. 
Tryater spile Stampot Schmidt twa jier lyn mei 
grut sukses en in ferfolch wie net te kearen. De 
foarstelling duorret likernôch 60 minuten.

Wij zijn verhuisd van Lieuwkemastraat 
naar “Avondrust” K 226
Wij willen iedereen bedanken; kinderen, 
kleinkinderen voor de spontane hulp en 
de fijne ontvangst door het personeel van 
Avondrust. Het was geweldig!
Het heeft ons heel goed gedaan.

Piet en Hiltje Terpstra-van Wigcheren.

Geen pijn meer daar omhoog,
God zelf wist alle tranen droog.

We zijn s  l en intens verdrie  g, dat we nu al mijn 
lieve vrouw, onze lieve zorgzame mem en beppe 
moeten missen.

Pietje de Boer - Bouma
* 2 oktober 1951  27 januari 2013
   Workum    Groningen

            27 december 1972

 Makkum: Jelle de Boer

 Arum: Vincent en A  e
  Noa, Kyran

 Nij Beets: Sander

Plein 2, 8754 ER Makkum.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op 
vrijdag 1 februari om 11.15 uur in Bap  stenkerk 
‘Het Baken’, Nieuweweg 29 te Koudum. Aansluitend 
zal de begrafenis plaatsvinden te Makkum.
Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren 
in bovengenoemde kerk.

Mochten wij iemand zijn vergeten een rouwkaart 
te sturen, dan kan men deze adverten  e als 
uitnodiging beschouwen.
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telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Everyday Jam, diverse smaken, pot 450 gram...............nu 1.29

Unox Stevige soep in blik, 0.8 liter....................................1.79

Everyday Keukenrol, pak à 4 stuks...........................voor 2.63

Everyday toiletpapier, pak à 6 stuks...........................voor 1.99

Versunie Jonge Kaas, 500 gram.....................................nu 3.99

Aanbiedingen geldig van do. 31/1 t.e.m. wo. 6/2

Profiteer van 31 januari t/m 2 februari
van dit smakelijke voordeel

Maandag Vlugklaar 

5 Halen / 4 Betalen 
Dinsdag Verse Worst

Varkens
500 gram

Runder
500 gram

Gemarineerd
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

Donderdag t/m zaterdag

Boerenkool + Worst
400 gram

Hutspot + Speklap
400 gram

Zuurkool + Rundvlees
400 gram

Gekookte Aardappelen 
+ Hachee
300 gram

       Per portie

2,75

2,95

2,75

2,75

2,95 5,25

Workshop Vilten
  
Wolvilten is een eeuwenoude techniek. Met behulp 
van water, warmte, zeep en beweging worden de 
schubben van de wolvezels ertoe aangezet in 
elkaar te haken: de wolvezels vormen daardoor 
met elkaar een stevig, samenhangend geheel. 
Vroeger gebruikte men ruwe vachtwol zo van 
het schaap voor het vilten. Tegenwoordig wordt 
voor het vilten meestal schone, gekamde en 
eventueel geverfde merinowol gebruikt. Deze 
wol is dankzij haar eigenschappen zeer geschikt 
voor vilten. De gekamde wol wordt dakpansgewijs 
in een aantal lagen uitgelegd. Hoe meer lagen 
wol, hoe dikker en stugger het vilt zal worden.

Tijdens het uitleggen kun je variaties en patronen 
maken met diverse wolsoorten, zijdevezels en 
verschillende kleuren. Na het uitleggen van de 
wol volgt nog het arbeidsintensieve proces van 
het laten vilten en vollen (krimpen) van de wol. 
In de workshop gaan we een sjaal maken van 
chiffonzijde met daarop de merinowol en zijde-
vezels. Je kunt allerlei patronen leggen. Voor 
voorbeelden kunt u kijken op mijn site www.
indura.eu. Ik hoop u zaterdag 9 februari 2013 te 
mogen begroeten.

Zaterdag 9 februari, Locatie: Maggenheim, tuin-
kamer, o.l.v.: Marja Griede, Tijd: 9.00-13.00, 
Kosten incl. materiaal: €20,- voor NUT-leden,
€ 22,- voor niet-leden. Opgave via www.nut-
makkum.nl (kopje cursussen)

DJ avond Ferwoude
Zaterdag 2 februari wordt er in dorpshuis ‘de 
Djippert’een DJ avond georganiseerd. Deze 
avond zal DJ Danny de Boer uit Bolsward een te 
gekke muziek- en licht show verzorgen. 
Verschillende muziekstijlen zullen voorbij 
komen, zoals de momenteel hippe dance stijl, 
maar ook muziek uit de vroegere jaren en de top 
40 muziek van nu. Voor ieder wat wils! Kom dus 
allemaal zaterdag 2 februari vanaf 22.00 uur 
naar dorpshuis ‘de Djippert’ Ferwoude. 
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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 

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 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg hamlappen  
1 kg verse worst         39,50
1 kg speklappen     
3 kg gehakt                  

Steegjesfair krijgt vorm!

Start Voorverkoop Septemberpop Goes Après-ski

Makkum - Achter de schermen wordt druk 
gewerkt aan de organisatie van de Steegjesfair 
op zaterdag 23 februari, van 15.00 – 20.00 uur. 
Veel mensen zijn enthousiast en stellen ruimte 
beschikbaar, of doen mee met de meest uiteen-
lopende dingen, zoals de verkoop van brocante 
of het exposeren van gedichten. We hebben tot 
nu al ruim 50 deelnemers! Bent u ook geïnteres-
seerd, neem dan gewoon even contact op! Vorige 
week heeft de route in de Belboei gestaan, en het 
is de bedoeling dat de hele route sfeervol wordt 
verlicht doormiddel van potjes met kaarsjes. 
Wij vragen dan ook alle mensen die aan de route 
wonen hun huis op deze wijze te verlichten. 

We zijn daarvoor ook nog volop op zoek naar 
glazen potjes van jam of groente. Deze kunt u 
inleveren bij Masije Wonen & Lifestyle aan de 
Kerkstraat 19a. Zou u zo vriendelijk willen zijn 
zelf de etiketten er eventjes af te weken?
We krijgen ook bezoek van een bijzondere gast: 
lompen- en oud ijzerhandelaar Eusie doet deze 
dag Makkum aan om zijn bakfiets te vullen. U 
kunt als deelnemer aan de fair, of als winkel of 
bedrijf uw reclameboodschap laten omroepen door 
Eusie. De kosten hiervoor zijn slechts € 10,00. 
Voor opgave van een reclametekst, en alle 
andere informatie, kunt u terecht bij Thomas 
Groeneveld: 06 1543 7041 of thomas@masije.nl

Na de uitverkochte editie van 2012 vindt 23 
februari alweer de 10 de editie van september-
pop Goes Après-ski plaats in de verwarmde 
feesttent te Workum. Deze editie betreden het 
Crazy Dj Team, Nederlands meest besproken 
feest duo het FEESTTEAM en niet te vergeten 
Dj Rob Toonen(SLAMFM) het podium. De 

kaartverkoop voor deze knotsgekke feestavond 
gaat vanaf 1 Februari van start. De kaarten zijn 
verkrijgbaar bij Blokker/Bandstra’s bouwmarkt 
in Workum, boekhandel de Jong in Balk, Miedema`s 
Lunchroom in Bolsward en V.I.P Records in Sneek. 
Aanvang 21.00 uur en denk natuurlijk aan de 
Dresscode. Info kijk op www.septemberpop.nl.

Senioren regio Makkum & Witmarsum nieuwe jaar 
sportief van start

Gymnastiekvereniging DES (Makkum), Sportdorp 
Wytmarsum e.o. en gemeente Súdwest-Fryslân 
nodigen inwoners in de regio Witmarsum & 
Makkum van 65 t/m 79 jaar uit om deel te 
nemen aan de GALM Fittest op 6 februari 2013. 

Fittest
“Hoe fit ben ik eigenlijk?” Op die vraag krijgen 
bewoners in de regio Witmarsum en Makkum 
van 65 t/m 79 jaar antwoord als zij meedoen aan 
de gratis Fittest op woensdag 6 februari in sport-
hal “Maggenheim” te Makkum. Deze test meet 
onder andere de reactietijd, knijpkracht, lenigheid 
en uithoudingsvermogen voor wandelen. Daar-
naast worden bloeddruk en lengte/gewicht gemeten. 
Bij verschillende stands is informatie beschikbaar 
over bijvoorbeeld het gehoor, zicht en het beweeg-
aanbod van verschillende sportaanbieders. 

Via Fittest naar beweegprogramma, 
sportief het nieuwe jaar in!
Na afloop van de test krijgen deelnemers advies 
over sporten & bewegen en worden zij uitgeno-
digd om deel te nemen aan een beweegpro-
gramma. Plezier in bewegen (terug)krijgen staat 
voorop. Samen bewegen is gezellig én gezond! 
Dit aanbod is in samenwerking met de combina-
tiefunctionaris en de sportaanbieder opgesteld. 

Bewegen voor senioren 
GALM (Groninger Actief Leven Model) is 
speciaal bedoeld voor senioren, die op eigen 
niveau en onder deskundige begeleiding weer 
en/of meer willen gaan sporten. Het programma 
is ontwikkeld door de Rijksuniversiteit 
Groningen en het Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen. 

eigen fotoeigen foto
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

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.

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Kortebaan wedstrijden IJsclub Makkum   door Sjirk Wijbenga

De prijswinnaars: 1e Klaas de Vries. 2e Klaas Poepjes. 3e Siert Steiginga. 
1e Nicole Steiginga. 2e Wilma Reijenga. 3e Alisa Reijenga

De winter is voor sommigen niet de meest 
geliefde periode van het jaar. Maar voor  velen
is  er één positieve bijkomstigheid; er kan weer 
worden geschaatst. De echte schaatsliefhebbers 
maakten daar de afgelopen 2 weken ook dank-
baar gebruik van. Op de ijsbaan in Makkum was 
het een komen en gaan van schaatsers. Secretaris 
Remco de Jong is met zijn bestuursleden bijna 
dagelijks te vinden op de ijsbaan. "We binne as 
iisclub mar in pear wike aktyf, zegt Remco, en 
dan moatst der ek by wêze". Vorige week 
woensdagmiddag bonden ruim 130 leerlingen 
van de basisscholen uit Makkum en Wons de 
schaatsten onder voor de kortebaanwedstrijd op 
de Makkumer ijsbaan. Over een lengte van  
±100 meter waren de banen uitgezet en vele 
ouders waren toegestroomd om de kinderen aan 
te moedigen. Loeidruk was het op de ijsbaan en 
het kantinepersoneel draaide op volle toeren. 
De medailleprijzen waren beschikbaar gesteld 
door montagebedrijf Henk Bonthuis.

Vrijdagavond werd er een kortebaanwedstrijd 
uitgeschreven voor senioren dames en heren.  
Ondanks het feit de het aantal deelnemers te 
wensen over liet besloot het bestuur de wedstrijd 
toch door te laten gaan. Op de feeëriek verlichtte 
ijsbaan was een 140 meter langebaan uitgezet. 
De ijsbaan bood nog voldoende ruimte voor de 
niet-deelnemers zodat die volop konden door-
schaatsen.  Aan het einde van de baan was het  
even uitkijken geblazen omdat de wedstrijd-
schaatsers met hoge snelheid passeerden. De 
vleesprijzen werden gesponsord door Maatschap 
Douwe Politiek en Klaas van Malsen.

Prijswinnaars Basisscholen
Meisjes 6/7
1e Isa Bennets.
2e Doutsen Oostenveld.
3e Wendy Schaak.
 

Meisjes 8/9
1e Silke Postma.
2e Lieke Hartman.
3e Elke de Witte.
 
Meisjes 10 en ouder.
1e Femme van Solt.
2e Baukje Bosma.
3e Sinne Oostenveld.
 
Jongens 6/7
1e Stan Onrust.
2e Jesse Roorda.
3e Jesper de Witte.
 
Jongens 8/9
1e Quinten Hartman.
2e Ricardo van Coevorden.
3e Mike Aarts.
 
Jongens 10 en Ouder
1e Robin Koornstra.
2e Ferre Jansen.
3e Robin de Jong.

Deelnemersveld senoiren mannen:
Freddy Groen Makkum.
Siert Steiginga Exmorra.
Robert Hendrik Twijnstra Bolsaward.
Jelmer Bootsma Exmorra.
Klaas Poepjes Makkum.
Mark Wouda Koudum.
Klaas de Vries Witmarsum.
Otto Dijkstra Scharnegoutum.
Bjorn v/d Zee Makkum.

Deelnemersveld senioren Dames:
Marjan de Jong Makkum.
Karin de Jong Makkum.
Jildou Mulder Makkum.
Alisa Reijenga Joure.
Wilma Reijenga Joure.
Nicole Steiginga Exmorra.
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Prijzenregen bij Ondernemings Vereniging Makkum             door Sjirk Wijbenga

Makkum - Het regende vorige week donderdag 
prijzen in de Gasterij Hennie fan Richt. Het 
bestuur van de OVM maakte de prijzen bekend 
van de decemberacties 2012. Voorzitter Johan 
Brattinga opende de avond en kon, zonder 
bezwaren, verder gaan in “syn eigen Fryske 
memmetaal”. Traditioneel organiseert de OVM 
ieder jaar rond Sinterklaas en de Kerstdagen een 
aantal acties via de Makkumer Belboei. Naast de 
gebruikelijke decemberactie werd het trouwe 
lezerspubliek deze keer 4 weken achtereen-

volgend een puzzelactie aangeboden waarbij de 
letters in de juiste volgorde moesten worden 
geplaatst. Daarnaast oogstte de Logopuzzel  dit 
jaar veel succes en vergde de nodige zoekuurtjes 
van de puzzelaars. Melchior Wallis de Vries was 
donderdagavond uitgenodigd om de trekking te 
verrichten. De notaris in ruste nam á la Dagobert 
Duck een duik in de enorme kist met briefjes en 
las vervolgens de namen van de gelukkige 
winnaars van de decemberactie voor. Daan van 
der Velde, út Piaam, nam het poëtische gedeelte 

van de avond voor zijn rekening. Op de door hem 
zo karakteristieke dichterlijke wijze bejubelde hij 
de prijswinnaars van de Puzzelactie. Dertien jaar 
geleden werd hij door het OVM bestuur benaderd 
voor deze klus en sindsdien is van der Velde 
ieder jaar van de partij. De winnaar van de 
hoofdprijs € 500,-- was Auke van Dijk. Omdat 
het OVM deze prijs persoonlijk wil uitreiken 
werd er contact gezocht met de winnaar, die een 
half uurtje later met zijn vrouw Teatske-Anna in 
de Gasterij verscheen.

Puzzel nr. 1  
“Er zijn op Super Zondag diverse nieuwe 
en verbouwde winkels geopend, 
U koopt Uw spullen in Makkum 
net als Sinterklaas, lopend”

Daar was het debuut van de voorzitter-slager.
Vond hij de slagzinnen soms te mager? 
Want hij verraste ons allemaal
Met een beetje rijmend, kort verhaal.
Puzzelaars van goede huizen 
Wisten dat toch uit te pluizen.
Klaas Bootsma van de Gedempte Putten 
En vond de juiste einduitslag
Zodat hij zijn prijs hier innen mag.

Puzzel nr. 2
“Met al onze winkels en bedrijven 
is ’t goed in dorp of op strand te verblijven”

Een handzame slagzin, kort maar krachtig,
die vinden onze puzzelaars prachtig.
Al zal het soms enige moeite kosten, 
het blijft plezierig ze op te lossen.
Ook buiten het dorp en ver van het strand
Zijn er oplossers bij de hand.
Vrouw Miedema-Hengst van de Weersterweg
kwam bij de goede uitkomst terecht.
Ze heeft zich een raspuzzelaarster betoond,
en wordt deze avond daarvoor beloond. 
 
Puzzel nr. 3 
“De O.V.M. zorgt voor de prijzen. 
Puzzelaars kunnen zich weer bewijzen”

De O.V.M. is bijzonder gul,
de prijzenpot behoorlijk gevuld.
Vrouw Postma, De Kamp 7, 
wilde ’t genoegen smaken, 
de penningmeester wat lichter maken.
Wel, het kan nu niet meer stuk,
want het is wonderwel gelukt.
Ze gaat zichzelf welhaast te buiten, 
en vangt hier de gewonnen duiten.

Puzzel nr. 4
“Het stormde maar ze hielden het droog: 
De bruidjes waren een lust voor het oog”

Ze wisten de bruidjes mooi op te tutten.
En Ellie Cuperus van de Gedempte Putten
heeft zich de ogen uitgekeken
nadat ze haar hoofd had zitten breken
over de puzzel van de week
niet voor niets want spoedig bleek
dat zij in de prijzen was gevallen.
Wij constateren hier met z’n allen 
Dat zij het geldbedrag mag innen:
Ze haalt de vijftig euro binnen.

De prijswinnaars DecmberPuzzelActie. v.l.n.r. Klaas Bootsma, Ellie Cuperus, mevrouw Postma en 
mevrouw Miedema-Hengst.

Doe een Wens

Doe een Wens 1.
De dames van de Fisker Boat, Anne en Sandra, 
welke de kraam bemanden hebben de volgende 
wensen mogen uitreiken: 
Klusjesman Sjoerd Swart, Kofstraat 6, Makkum 
doet heel veel klusjes voor onze school, maakt 
de straten schoon en weet bijna niet ophouden.
Deze wens is bedacht door: Ans Pieters, 
Leerkracht groep 8, “de Ark”

Doe een Wens 2.
Lekker eten & borrelen bij de prins, 
Een gouden vrouw met een hard van goud.
Deze wens is voor: Greetje Twijnstra, Slotmaker-
straat 5, 8754 EL Makkum
De wens is bedacht door: de Dames van KV 
Makkum, De Dames van de Fisker  Boat, van de  
"Doe een Wens" kraam tijdens de laatst gehouden 
Krystwilledei.
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DecemberbonnenActie 
De hieronder genoemde winnaars kunnen hun prijs 
ophalen bij Slagerij Brattinga, Kerkstraat 24 
Makkum, Tel: 0515-231578. De Decemberbonnen-
Commissie van de OVM wensen de prijswinnaars 
veel winkelplezier. Voor de winkeliers welke 
deze prijzen, (waardebonnen) in ontvangst nemen, 
graag voor 1 september 2013 opsturen en inleveren 
bij de penningmeester Theo Adema, De Voorn 16 
Makkum, 06 53 54 22 43.

Trekkingslijst:
8e prijs t.w.v. 10,00 euro, 
- J. Zuidema, 
 Begoniastraat 29, 8441 ED Heerenveen   
- Fam Pals, 
 De Finne 17, 8754 GT Makkum
7e  prijs t.w.v. 20,00 euro,
- S. de Vries, 
 Klipperstraat 6, 8754 AV Makkum
- Fam.Ruivenkamp, 
 De Jister 27, 8754 GM Makkum
6e  prijs t.w.v. 30,00 euro,
- R. voor den Dag, 
 Panwerk 2, 8754 BZ Makkum
- Orfeus, Burgemeester Rablaan 10, 
 8899 BL Vlieland
5e  prijs t.w.v. 40,00 euro,
- K. Nieuwland, 
 Aakweg 18, 8754 AM Makkum
- R. voor den Dag
 Panwerk 2, 8754 BZ Makkum
4e  prijs t.w.v. 50,00 euro, 
- Jacob Bosma, 
 Klipperstraat 14, 8754 AV Makkum
- M. Sinnema, 
 Allengaweg 1, 8822 WJ Arum  
3e  prijs t.w.v. 200,00 euro,
- E. Wiersma, 
 Gedempte Putten 36, 8754 EH Makkum
2e  prijs t.w.v. 300,00 euro,
- R. Alkema, 
 Klipperstraat 38, 8754 AV Makkum
Hoofdprijs t.w.v. 500,00 euro,
- Auke van Dijk, 
 Meerswal 3, 8754 JA Makkum

Hoofdprijswinnaars DecmberbonnenActie, fam. van Dijk.

2e prijswinnaars DecmberbonnenActie, mevrouw Alkema.

3e prijswinnaars DecmberbonnenActie, fam. Wiersma.

De KrystwilledeiCommissie van de OVM,  heeft 
op 22 december een zeer geslaagde Krystwilledei 
georganiseerd. Omdat het wat later in de tijd was, 
werd hiervoor een nieuw thema bedacht, een 
culinaire markt. Ook was er nieuw themaspel; 
It KrystwilledeiLogoSpel. Deze Krystwilledei is 
mede mogelijk gemaakt door plaatselijke onder-
nemers. De logo’s van de ondernemers waren 
terug te vinden in het Logospel. Helaas waren er 
geen inzendingen van de kleurplaat. De juiste 
slag zin was: "Proeven, zingen, vuurwerk, schieten; 
van alles valt er te genieten."
1e  prijs t.w.v. 60.00 euro, 
H.J. Koornstra, Brouwerssteeg 5, 8754 GB Makkum 
2e  prijs t.w.v. 30.00 euro, 
T.v. Enkhuizen, De Pleatsen 9, 8754 KE Makkum

De prijswinnaars kunnen hun prijs zoals eerder 
genoemd afhalen bij Slagerij Brattinga. De Kryst-
willedeiCommissie wil nogmaals iedereen bedanken 
voor hun bijdrage en ziet alle bezoekers en vrij-
willigers graag weer op de volgende 
Krystwilledei van 7 december 2013! Noteer dat 
vast in uw agenda.

Trekking Lunch- Dinerbonnen
Na afloop en tijdens de binnenkomst van de hoofd-
prijs winnaars werd deze  avond nog afgesloten 
met de trekking van de lunch diners bonnen 
aangeboden door Gasterij Hennie Fan Richt en 

Sopkafee Badhuis de Flevo de volgende winnaars: 
Sandra Visser, Marlies Koornstra, Geertje 
van der Velde en Daan van der Velde.
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Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 3 februari 
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Nieuwe bomen in de Kerkstraat                 Door Judith van Lavieren

Makkum – Op 28 december 2012 zijn de twee 
iepen die ter hoogte van de Sint Martinuskerk in 
de Kerkstraat stonden gekapt. De iepen waren 
eigendom van de gemeente. De gemeente, ver-
antwoordelijk voor de zorg en het onderhoud 
van de bomen, had geconstateerd dat de ruim 
25-jarige iepen geen goede voedingsbodem 
meer hadden en onvoldoende ruimte om goed te 
gedijen. De wortels veroorzaakten aan de opper-
vlakte schade aan de bestrating van de openbare 
stoep en het Kerkplein en ondergronds aan lei-
dingen en dergelijke.

De gemeente heeft in overleg met het Kerkbestuur 
van de Sint Martinusparochie afgesproken twee 
nieuwe bomen te planten op het Kerkplein, aan 
de binnenkant van het muurtje. Er is gekozen 

voor leilindes. Om de wortels van deze nieuwe 
bomen de ruimte te geven zijn er twee gaten van 
3 bij 3 meter gegraven. Na het plaatsen van de 
leilindes zijn ze gevuld met aarde, waarna de 
gemeente het Kerkplein in goede orde herstelde. 
De nieuwe bomen staan dus op kerkterrein maar 
blijven eigendom van de gemeente. De gemeente 
blijft ook verantwoordelijk voor onderhoud en 
beheer. Doordat de nieuwe bomen achter het 
muurtje staan wordt de stoep weer een echte 
stoep zonder obstakels. De afgelopen jaren ver-
oorzaakten de bakken rond de stammen van de 
iepen struikelpartijen en ongelukken. Ook was er 
veel ergernis over de hondenpoep in deze bakken. 
Om de stoep mooi vrij te houden worden er 
straks ook nog paaltjes geplaatst, zodat er niet op 
de stoep geparkeerd kan worden.

Met het vaststellen van een bestemmingsplan 
besluit de gemeente over de bestemming en de 
bouw- en gebruiksvoorschriften van gronden. 
Deze door een gemeente vastgestelde wetgeving 
kan zeer verstrekkende gevolgen hebben en 
dient dan ook zorgvuldig tot stand te komen. Het 
college van Súdwest-Fryslân presenteerde vori-
ge week de Ontwerp detailhandelsvisie. Daarin 
stelt het college dat het niet wenselijk is detail-
handel buiten de winkelkern uit te breiden. En 
dat terwijl datzelfde college in december geen 
bezwaren had tegen het bestemmingsplan It Soal 
bij Workum waarin uitbreiding van detailhandel 
wel degelijk mogelijk werd gemaakt. Tijdens de 
commissie Dorp, Sted en Omkriten werd eerder 
bestemmingsplan Warns behandeld. Ondanks de 
tijdens deze vergadering genoemde bezwaren 
van belanghebbenden en de vele vragen die 
onbeantwoord bleven, stonden merkwaardig 
genoeg de coalitiepartijen erop dat het bestem-
mingsplan werd geagendeerd voor de raadsver-
gadering van afgelopen donderdag. Echter, afge-
lopen donderdag kon ook de coalitie niet meer 
ontkennen dat bestemmingsplan Warns niet 
beslissingsrijp was. Nu wordt het bestemmings-
plan opnieuw in de commissie behandeld. 
Datzelfde geldt voor  een wijziging in bestem-
mingsplan Bedrijvenpark De Hemmen in Sneek. 
Daar bleken de indieners van een zienswijze niet 
te zijn uitgenodigd om in te spreken tijdens de 
commissievergadering. Tijdens de raadsverga-
dering werd op de valreep ook dat bestemmings-
plan opnieuw terugverwezen naar de commis-

sievergadering. Súdwest-Fryslân neem de 
inbreng van uw burgers serieus. Zienswijzen zijn 
er niet enkel ten behoeve van de procedure en 
om naast je neer te leggen, maar om plannen 
waar nodig te corrigeren en beter te maken!             

Klaas Jan Semplonius, Totaal Lokaal  

Bestemmingsplannen en zienswijzen
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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!

2013 actie
1 mei 120 jaar

Ter overname aangeboden goedlopende 
bloemenspeciaalzaak, met zeer gunstige 

doorgroei mogelijkheden.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen tel: 0515-233266

De BinderijDe Binderij
bloemen & zo

Grote finale 
winteropruiming! 

1 stuk 50% KORTING
2 stuks 60% KORTING op alle 2 artikelen

3 stuks 70% KORTING op alle 3 artikelen

In februari zijn wij 
op maandag gesloten!

Mode & Cadeauboutique 
’t Pareltje
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

Jumbo Kooistra steunt Makkumer doelen  door Jetze Genee
Bij ieder telefoonabonnement een donatie van € 40,=

V.l.n.r. Chris Kooistra (Jumbo Kooistra), Martine Koordes (Koninginnevereniging Makkum), Jetze Genee 
(Vogelwacht Makkum eo), Yvonne Visser en Corina Buwalda (Stichting Makkumer Visserijdagen).

Jumbo Kooistra Makkum start een nieuw initia-
tief om goede doelen in Makkum te steunen.  
Mobiele telefonie en dataverkeer neemt vooral 
met de komst van de smartphones een vlucht. 
De grootgrutter uit Makkum springt hier op in 
door voordelige abonnementen aan te bieden. 
De klant kan bij het online afsluiten van een 
abonnement kiezen uit een donatie aan drie 
geselecteerde doelen uit Makkum. Dat zijn 
Stichting Makkumer Visserijdagen, Koninginne-
vereniging Makkum en Vogelwacht Makkum eo. 

Jumbo biedt een telefoonabonnement aan waar-
bij er gekoppeld aan het abonnement, een bedrag 
van € 40,- wordt gedoneerd aan een vereniging 
of goed doel. Jumbo Kooistra Makkum wil hier-
mee nadrukkelijker lokaal onderscheidend zijn. 
Chris Kooistra, filiaal manager in Makkum legt 
uit: ‘Als enige supermarkt in het dorp voorzien 
wij in de dagelijkse boodschappen maar ook in 
sociale binding in het dorp. Deze manier van 
sponsoring is voor de klant en het goede doel 
aantrekkelijk’.  Het abonnementen kan thuis via 
de website worden afgesloten. De “beller” kan 
meteen zijn of haar te steunen doel aangeven. 

Jumbo toont op deze manier haar betrokkenheid 
met de eigen stad of dorp. In een tijd van terug-
lopende sponsorinkomsten en subsidies worden 
op deze manier de lokale doelen ondersteunt. 
Corina Buwalda van de Stichting Makkumer 
Visserijdagen is net als de andere goede doelen 

dan ook erg ingenomen met deze actie. ‘Een 
welkome ondersteuning van onze inzet om het 
budget rond te krijgen. Lokale verenigingen en 
stichtingen drijven toch inzet van veel vrijwilligers 
en op sponsorbijdragen van bedrijven en onder-
nemers uit het dorp. Nu kunnen via Jumbo ook 
de inwoners een steentje bijdragen!

Het belabonnement biedt zeer voordelige prijzen 
waarbij in een belnetwerk van alle bellers, ook 
nog eens voor 1000 minuten extra gratis gebeld 
kan worden. De klant kan kiezen uit diverse bel 
en smsbundels en twee internetabonnementen. 
Het voordeligste abonnement is al beschikbaar 
voor € 12,95 per maand. Chris Kooistra: ’Iedereen 
heeft een mobiele telefoon tegenwoordig en met 
dit nieuwe initiatief worden lokale goede doelen 
financieel ondersteunt. De toegevoegde waarde 
zit in het feit dat een club naar keuze is te steunen. 
De beller krijgt bij de start € 100,- op zijn of haar 
bankrekening. Daarnaast volgen tijdens het 
abonnement kortingscheques om boodschappen 
te doen bij Jumbo Makkum’. Op de site www. 
JumboMakkumBellen.nl staan de goede doelen 
die men kan steunen. In de komende weken is 
het mogelijk om uw eigen voorkeur te geven aan 
een te steunen doel. Dat kan via een smsactie.  
Via sms “steun” spatie “goede doel” spatie 
“vestigingsplaats” naar 3010 kan iedereen zijn 
of haar goede doel nog aandragen. Voor de loop-
tijd van de smsactie, kijk in de winkel of kijk op 
www.JumboMakkumBellen.nl

Adverteer in de 
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Volleybalprogramma
vrijdag 1 februari
19:00  Oeverzw. MC 2 - Makkum MC 1
19:00  Oeverzw. MB 2 - Makkum XB 1
20:15  Makkum DS 3 - Top en Twel DS 2
20:30  Makkum DS 1 - CoVoS DS 2

Zaterdag 2 februari
18:15  V.V.H. DS 1 - Makkum DS 2
19:00  BOB Team HS 1 - Makkum HS 1

Utdielboekje fan Tomke
18 jannewaris - It nijste útdielboekje fan Tomke 
is klear! Tidens de Nasjonale Foarlêsdagen (23 
jannewaris - 2 febrewaris) wurdt dit boekje foar-
gees útdield yn de bibleteken. It boekje hat as titel 
‘in prachtich skilderij’ want Tomke wol graach 
skilderje. Yn it boekje stiet in foarlêsferhaaltsje, 
in opsisferske en in spultsje. En fansels hiele 
moaie plaatsjes fan Tomke! It is bedoeld foar 
bern fan twa oant en mei fjouwer jier en is in 
útjefte yn it ramt fan it Tomke project.  Wês der 
gau by, want op is op!

Kinderdisco in de jeugdsoos
Omdat de kinderdisco's in 2012 zo'n enorm 
succes waren, wil de Jeugdsoos deze graag voort 
gaan zetten, zodat ook je jonge jeugd lekker uit 
zijn dak kan blijven gaan. De volgende disco's 
zijn steeds de eerste vrijdag van de maand van 
19.00 tot 20.00 uur. De data die al vast staan 
zijn; 1 februari, 1 maart en 5 april. Neem deze 
data dus alvast over in uw agenda!

Deze avonden is de Jeugdsoos open voor alle 
kinderen van groep 3 tm groep 6. Tijdens de 
kinderdisco's schenken wij alleen limonade en 
ijsthee voor € 0,25. Cola, sinas, chips en candybars 
kosten € 0,50. We willen de ouders vriendelijk 
verzoeken zelf hun kinderen te halen en te brengen. 
Uiteraard mag u als ouder ook blijven tijdens de 
disco en een bakje koffie of thee nuttigen. 

Ons team vrijwilligers versterken, zou ook erg 
fijn zijn deze avonden. Zou u zich daarvoor wel 
even op willen geven bij Elske via e-mailadres 
jeugdsoosozone@gmail.com? Alvast bedankt.

NU...
Gel en Acrylnagels

vanaf  29.95

Heerenveen- Heracles

eigen fotoeigen foto
Makkum - Wij groep 8 van CBS ‘de Ark’ zijn 
naar de voetbalwedstrijd geweest van Heerenveen 
tegen Heracles. Wij mochten de vlag van 
Heerenveen dragen, op de middenstip van het 
voetbalveld. Het was een koude avond maar wel 

gezellig. Heerenveen heeft met 0-1 verloren en 
dat doelpunt hebben wij helaas niet gezien, want 
toen waren wij onderweg naar de tribune.  
 
Groetjes, Christiaan en Femme, groep 8

Voor alle zanglustigen is er gelegenheid om 
ergens naar uit te kijken. Op 9 februari is er weer 
de mogelijkheid om onder leiding van Jannie 
Kramer een aantal leuke en goed te leren liederen 
met elkaar in te studeren en ten uitvoer te brengen. 
Er zijn liederen bij met een ‘luchtig’ christelijk 
karakter, maar ook liederen van algemene aard. 
We zingen in verschillende talen en stijlen, zoals 
Fries, Afrikaans en gospel. U/Je bent welkom 
vanaf 10.00u. Dan is er koffie en we beginnen 
met zingen om 10.30u. Er wordt voor nog meer 
koffie en thee gezorgd en voor tussen de middag 
zal er brood en soep zijn. Voor deze verder 
geheel verzorgde dag vragen we een bijdrage 
van € 7,50. Een extra gift is natuurlijk van harte 
welkom. Voor wie alleen wil luisteren naar het 

resultaat doen we ons uiterste best om een mooie 
uitvoering om 16.00u. ten gehore te brengen: 
dus als u van het resultaat wilt genieten bent u 
van harte welkom. Om 15.45 is er al koffie en 
thee! Opgeven uiterlijk 5 februari a.s. bij Marijke 
Baarda, e-mail marijkebaarda@ziggo.nl of tel.
nr. 0517-531996 of bij Hieke de Jong, e-mail 
henj.dejong@ziggo.nl of tel.nr. 0517-   531766.

N.B. Omdat wij de inleg graag laag willen 
houden zodat er geen financiële belemmeringen 
zijn om mee te doen, kunt u de zangdag sponsoren. 
Dit kan door bij de uitvoering een gift in de 
collecte te doen, maar ook door een of meer 
volle Poiesz zegelboekjes in te leveren in de 
kerk of bij Ineke Haitsma.

Zangdag Witmarsum 9 februari 2013

Eind vorig jaar is het eerste boek van oud 
Makkumer Douwe Steiginga uitgebracht. Douwe 
liep al een tijdje rond met het idee om een boek 
te gaan schrijven maar de nodige inspiratie was er 
dan niet altijd. Mede door zijn werk als begeleider 
van mensen met een verstandelijke beperking, is 
hier verandering in gekomen.

Het boek heeft de titel “Het beperkte land” en 
gaat over Kees. Kees heeft een verstandelijke 
beperking en een droom; Kees wil heel graag 
naar de sterren reizen om daar te spelen met de 
grote en kleine beer. Kees merkt dat hij niet 
geaccepteerd wordt door zijn omgeving. Daarom 
besluit hij op reis te gaan zonder te weten waar 
hij eigenlijk naar toe gaat. Onderweg treft hij 
Sjors die hem naar een bijzonder land brengt. 
Hier maakt Kees al snel vrienden. Met een van 
die vrienden gaat hij op zoek naar iemand die 

raketten bouwt. Zal het Kees lukken om zijn 
droom na al die jaren te vervullen?
De uitgever (boekscout.nl) schrijft de volgende 
recensie over dit boek: "U heeft een leuk verhaal 
geschreven vanuit het standpunt van een gehan-
dicapte jongen. Het is leuk dat de hele wereld 
van zijn kant wordt gezien. Hij praat bijvoor-
beeld niet onduidelijk, de rest van de mensen 
verstaat hem gewoon niet goed. Dit boek zou 
bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden wanneer 
een kind een gehandicapt broertje of zusje krijgt. 
Dan kan het worden voorgelezen. De schrijfstijl 
is leuk en aangepast aan de personages. Er staan 
niet zulke ingewikkelde woorden in, en de 
gesproken teksten bevatten ook vrij makkelijke 
woorden. Dat maakt het verhaal geloofwaardig. 
Al met al is dit een erg leuk boek."
“Het beperkte land” is te bestellen in de web-
shop van boekscout.nl voor €13,95.

“Het beperkte land” eerste boek van Douwe Steiginga
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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 ver-
spreidingsgebied 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.

Voetbalprogramma
Zaterdag 2 februari
Joure SC 1 - Makkum 1 14:30
Mulier 2 - Makkum 2 14:30
Blauw Wit '34 7 - Makkum 3 14:30
Leeuwarder Zwaluwen A1 - Makkum A1 12:00
Makkum A2 - FVC A2 10:00
AVC B1 - Makkum B1 11:30
Workum C1 - Makkum C1 9:00
SJO JVB D1 - Makkum D1 9:00

Afgelopen week was er in Zoetermeer een Iaido 
toernooi voor Iaidoka's met een blauwe of bruine 
graduatie (band). Aan dit toernooi nam ook 
Sytze van der Heide deel en wel met veel succes. 
Er waren drie categoriën waarin deel kon worden 
genomen.
- Tsuka Ate, dit is een techniek waarbij je twee 
 tegenstanders uit moet schakelen met een vast 
 gestelde techniek één tegenstander valt van 
 voren aan en de ander van achteren.
- Kesa Giri, een techniek waarbij de kunst van 
 het 'snijden' volgens een vastgestelde techniek 
 gedemonstreerd moet worden
- Drie serie's kata, zelf te kiezen. 
 
Sytze wist in alle drie de categoriën als winnaar 
uit de poule te komen en zo door te stromen 
naar de finale. In de categorie Tsuka Ate wist 
Sytze ongeslagen kampioen te worden. Bij de 
andere twee categorien was er een tweede prijs 
als beloning voor hem.
 
Op zondag 20 januari ging de reis naar Utrecht 
waar de Isido Cup zou worden gehouden en ook 
het 1e dan examen zou worden afgenomen. Tijdens 
het toernooi ging Sytze als poule winnaar door 
naar het knock-out systeem, ook hier wist hij 
zijn eerste partij goed te winnen. Helaas ging de 
partij om de finale plaats verloren waardoor er 

een gedeelde derde prijs mee huiswaarts ging. 
Aan het einde van dit toernooi werden de dan-
examens gehouden met oa. een 7e dan houder 
als examinator uit Engeland. Tijdens dit examen 
moet je als sporter 3 serie's kata uitvoeren waar-
bij op vele punten wordt gelet oa. richting zwaard, 
stand van de voeten, slag kracht, het goed in de 
schede (houder) doen van het zwaard. Na een 
goed afgelegd examen mag Sytze zich nu 1e dan 
houder Iaido noemen.
 
Iaido is een eeuwenoude klassieke Japanse 
gevechtskunst. Bij deze 'budo', wordt gebruik 
gemaakt van het kromme Japanse zwaard. Shin 
Bu Ken uit Harlingen geeft de lessen op dinsdag-
avond en zaterdag ochtend. Hier worden de 
lessen gegeven door Sensei Herman Veltman uit 
Kimswerd, 7e dan houder. Het Japanse zwaard 
symboliseert de cultuur, geschiedenis en traditie 
van het oude Japan. Iaido training bestaat uit 
zogenaamde 'kata', een vaste vorm waarin een 
schijngevecht tot in de details nauwkeurig moet 
worden uitgevoerd. Het zwaard moet hierbij 
soepel en efficiënt bewegen .Het streven van 
Iaido is het één worden van lichaam, zwaard en 
geest. Om dit te kunnen realiseren moet de 
iaidoka veel oefenen. Iaido training gaat daarom 
gepaard met veel concentratie en doorzettings-
vermogen. 

Zaterdag 12-01 Franeker:
In Franeker werd een springwedstrijd georganiseerd 
voor paarden en pony's, bij de pony's kwam Yara 
de Vries met Fallingasate Dewi in de klasse B 
voor D/E pony's aan de start, een foutloze ronde 
met een puntentotaal van 69,5 punten.
 
Zondag 13-01 Cornwerd:
Op de 'thuisbasis' van rijvereniging de Waard-
ruiters werd een dressuurwedstrijd voor paarden 
gehouden. In de klasse B startte Nynke Hofstra 
met Renate, eerste proef 184 punten en de 
tweede proef 185 punten. In de klasse L1 startte 
Wietske Visser met Ulesta, 192 punten voor de 
eerste proef en 206! punten en een 1e prijs voor 
de tweede proef, ook startte Iris van der Kamp 
met Why Not, 185 punten voor de eerste proef 
en 181 punten voor de tweede proef.
De klasse L2 was goed vertegenwoordigd met 
oa Ellen Reekers, 200 punten en een 2e prijs en 
nu genoeg winstpunten binnen gehaald om te 
promoveren naar de klasse M1, Cobie Bruinsma 
met Carola Fuga, 185 punten, Marieke Lombaard 
met Alpha Chin, 191 punten en een 3e prijs, 
Jacob vd Heide startte met Dancing R Jewel, een 
1e (met 211 punten, maar liefst 3! winstpunten) 
en 2e prijs (met 208 punten, 2! winstpunten) en 
Deejay Sandro, de eerste proef 189 punten en 
maar liefst 213 punten (ook 3! winstpunten)  
voor de tweede proef en een 1e prijs. 
Marieke Lombaard startte nogmaals, nu met Dwight 
in de klasse M1, 184 punten en een 2e prijs.
In de klasse M2 startte Nadia den Hollander met 
Alwin, een 1e prijs met 185 punten voor de eer-
ste proef en een 2e prijs met 187 punten voor de 

tweede proef. 

Harich 19-01 Pony's Dressuur:
In de klasse L1 D/E pony's startte Thirza 
Leinenga met Ostara's Lady, resp. 183 en 184 
voor  beide proeven.
Simone Dijkstra startte met haar troef voor de 
Friese Kampioenschappen, Lizzy in de klasse 
M1 D/E pony's, een 1e prijs met 185 en een 3e 
prijs met 180 punten.
 
Warga 26-01 Paarden Springen:
Sophie Postma kwam aan de start in Warga met 
Golden Whisper, een foutloos parcours met een 
totaal van 64 punten.
 
Franeker 26-01 Pony's Dressuur:
Marre Kooi kwam voor het eerst met haar Usher 
aan de start in de klasse B A/B pony's, 183 pun-
ten èn een 1e prijs voor de eerste proef en 182 
punten voor de tweede proef.
In de klasse L1 D/E pony's startte Thirza 
Leinenga met Ostara's Lady, 180 punten / 2e 
prijs en 183 punten / 1e prijs.
Simone Dijkstra reed met Lizzy in de klasse M1 
D/E pony's, met 198 punten / 1e prijs en 191 
punten / 3e prijs keerden zij huiswaarts.
 
Oudkarspel 27-01 Paarden Springen:
Teus Breevaart trok met Zeloma de afsluitdijk 
over naar Oudkarspel om deel te nemen aan 
springwedstrijd, deze maal in de klasse M. Het 
eerste parcours foutloos, barrage 8 strafpunten 
en een 4e prijs en het tweede parcours 2 balken.

Sytze van der Heide, veel eremetaal en 1e dan houder Iaido

Uitslagen van de Waardruiters

Franeker 5 januari
Yvonne Philipse reed in de klasse Z1 met Be 
Cool Men. Zij werd 8e in deze klasse met 205 
punten goed voor 1 winstpunt.

Warga 13 januari selectie
Ook hier kwam Yvonne aan de start met Be Cool 
Men in de klasse Z1. Zij behaaalde de 3e prijs 
met 211 punten goed voor een plaats op de FK. 
Bobbie IJdema kwam met Artist ook weer aan 
de start in de Z1 na een rustpauze. Zij reed een 
winstpunt met 204 punten. Met Dimanche 
Lucienne in de L2 en Up to date,s Ulkje in de 
M2 selecteerde Bobbie zich wel voor de Friese 
kampioenschappen in Februari.

Oudega 27 januari
Yvonne Philipse kwam met Be Cool men uit in 
de klasse Z1. In de 1e proef won zij de 2e prijs 
met 217 punten en in de 2e proef werd de 1e 
prijs mee naar huis genomen. Beide proeven 
goed voor 3 winstpunten. Met deze winstpunten 
heeft Be Cool men zijn startbewijs gehaald voor 
de klasse Z2.

PSV de Halsbânruters
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Vaatwasmachine Home Elektric smal model € 250,- 
tel. 0515-336963

Ballingrude Noren maat 42/43 laag model € 15,-  
tel. 0515 - 573822

Glazen windscherm voor op scootmobiel. Warm 
zitten in weer en wind!  Beschermt tegen wind, 
sneeuw en regen. Z.g.a.n.  €35,-  Tel: 06-51240157

Schaatsen, Easy Gliders, maat M, 15 euro, 
Schaatsen, Easy Gliders, maat L, 15 euro, Noren, 
maat 38, 7,5 euro, voetbalschoenen, maat 44,5, 
zwarte Nikes met geel logo, 7,5 euro,  tel 232085 
of 0640931332

Gazelle herenfiets. Kleur grijs. € 50,00. Tel. 
0515-231923

eiken Salon tafel.40 cm hoog. Deze tafel is 12 
kantig € 20,- tel. 0517-532586

glazen potjes van bijvoorbeeld jam of groente. 
Liefst zonder etiket. Inleveren bij Masije, 
Kerkstraat 19a, Makkum.

rozenkrans in de Kerkstraat af te halen Slotmaker-
straat 2 Makkum zaterdag tussen 13.00 uur en 
16.00 uur

Schettens, Marnedijk, 13 januari: Zwarte kat met 
wit snoetje, zwart streepje op neusleer, witte bef 
en witte sokken, volwassen. Foto's www.amivedi.nl, 
info Amivedi Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

in de sneeuw maandagmorgen 21 januari - 
Sleutel met "BOB"-aanhanger. Locatie: Touwenlaan. 
Is de sleutel van u? makkum@filternet.nl

een gouden trouwring met inscriptie bij parkeer-
plaats Avondrust tel. 0517-412725

enkele stoeptegels bel Sabine: 0515-336877

Vrijdag 18 januari tussen half 9 en 10 uur in de 
ochtend is onze aanhanger meegenomen, hij 
stond geparkeerd bij de kerk in Wons. De aan-
hanger is te herkennen aan een rode bak bij de 
dissel en kenteken ZN- FS- 06 zat erop. Heeft u 
iets gezien of de aanhanger zien staan? Bel dan 
met 0517 532808

op 17 januari: Blauwe tas met ijshockeyschaatsen 
op fietspad Exmorra Bolsward Graag bellen als 
u meer weet. tel 06-24926963

TE KOOP

Zoekertje opgeven voor vrijdags 12.00 uur, 
komt dit op een later tijdstip binnen, dan 
wordt dit de eerst volgende woensdag niet 
geplaatst, doch een week later!!! Uitgezonderd 
wanneer u iets heeft gevonden of verloren. 
Gratis geplaatst tot  250.- 

email: belboei@makkum.nl

GEVONDEN

GEVRAAGD

GESTOLEN

VERLOREN

GEZOCHT

Zoekertje

Huishoudbeurs 
in de Rai Amsterdam

donderdag 21 februari 2013
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 34,00 per persoon!!!

Heerlijk shoppen in de Bazaar 
(Zwarte Markt) te Beverwijk

Zaterdag 30 maart 2013
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 30,00 per persoon!!!

De reis vindt plaats bij minimale deelname 
van 20 personen. Opstappen mogelijk 
in Makkum, Bolsward, Sneek, Workum, 
Koudum, It Finkeboskje, Balk en Lemmer.

www.taxivanderbles.nl info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl info@koudumtours.nl

Inlichtingen en reserveren bij:
Taxi & Touringcar
van der Bles / Koudum Tours
Tel. 0515 - 232 222

Gezien in Makkum


