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Ondanks de nodige tegenslag voor Us Stek op
oudejaarsdag (brandstichting red.) wist de
vriendenploeg nieuwjaarsnacht toch weer een
prima feest te organiseren. Dit jaar een grote tent
aan de Houtmolen naast de loods die vorig jaar
nog gebruikt kon worden. Een net en mooi
geheel waar met gemak een groot deel van de
Makkumers de nacht feestelijk doorbracht.
Vooraf was er nog de vrees dat de tent allicht
te groot was en dat het slechte weer roet in het
eten zou gooien. Die vrees bleek ongegrond.
Ruim 300 gasten kwamen de beste wensen
uitwisselen en feestend 2014 inluiden. Op de
oudejaarsmiddag werd de voorbereiding op de
nacht even onderbroken door een brandje aan
het clubhuis bij de IJsbaan. Alerte bewoners
belden Steven Göebel die samen met DJ Cees
Jaspers de muziek en licht verzorgt. Steven kon
op zijn beurt Us Stek alarmeren. De toegesnelde
brandweer kon het bluswerk afronden.
Oudejaarsdag is een dag waarop het afgelopen
jaar de revue passeert. De leden van Us Stek
kijken jaarlijks terug op het jaar door het samenstellen van de ‘Keetkrant’. Daarnaast waren en
middags oliebollen en borreltje voor een groepje
bezoekers. De nieuwjaarsnacht was het aanzienlijk drukker. De eerste gasten melden zich een
half uur na middernacht. Us Stek verzorgt in

principe alles in eigen hand. De locatie, de tent,
het deurbeleid, de bar, EHBO, muziek (samen
met DJ Cees) en de algehele orde. Voor veel
bezoekers zijn het bekende gezichten en dat
zorgt er mede voor dat het ieder jaar zonder
ongeregeldheden verloopt. Met een vergunning
en diverse voorwaarden van de gemeente SúdwestFryslân maar zonder hun de jaarlijkse subsidie.
Een aparte bezuiniging die de organisatie voor
zijn rekening krijgt. Dit jaar door de tenthuur,
geen subsidie en de schade door de brand een
extra lastig jaar maar de grote opkomst heeft
ervoor gezorgd dat er volgend jaar weer een
feest georganiseerd kan worden. Wat allicht ook
geholpen heeft was een fooienpot waarmee een
beroep gedaan werd op een vrijwillige bijdrage.
Dit omdat Us Stek geen entree vraagt. De bezoekers gaven daar goed gehoor aan. Het eerste
‘crowdfunding-project’ van 2014!
Na een korte nacht was het tijd om op te ruimen
en schoon te maken. Om 15:00 uur nieuwjaarsdag de tent leeg en schoon en kon de organisatie
enkele bezoekers herenigen met achtergelaten
eigendommen. Us Stek kijkt terug op een
geslaagd feest en wil Timmerfabriek de
Houtmolen, Cees Jaspers, KV Makkum, Steven
Göebel en alle bezoekers hartelijk danken voor
hulp en aanwezigheid.

MAKKUM
Turfmarkt 69
Vraagprijs
€ 149.500,- k.k.

www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl
Openingstijden
Praktijk en apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur
Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts,
weekends of feestdagen een dokter nodig bel dan
0900-1127112, dat is het nummer van de Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Familieberichten
Mei fertriet, mar tankber foar alles wat hy foar
ús betsjuƩen hat, liƩe wy wiƩe dat yn de
iere moarn fan de earste kriistdei ferstoarn is,
ús leave heit en pake en myn freon

Chris Jansen
 25 desimber 2013
Snits

* 19 july 1943
Dedzjum
Makkum: Koert

Makkum: Romine en Uilke
en pakesizzers

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:
Tandartspraktijk De Witte Heren 0515-238980
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen
Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
Spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag:
14.00-14.30 uur, Botterstraat 45a, Makkum.
tel. 0515-231718
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818
Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

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, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: De Poon 10, 8754 BD 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: redactie@makkumerbelboei.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.
Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

‘Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren’
Op 20 december is overleden onze bewoner

De heer S. Leijendekker
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere
familie veel sterkte met dit verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Zorggroep Tellens,
locatie Aylva State
Witmarsum, december 2013

Hearrenfean: ChrisƟne Hoeksma
Het ôfskie en de beïerdiging fan Chris hawwe
30 desimber l.l. plakfûn te Makkum.

‘Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren’
Op 24 december is overleden onze bewoner

Skriuwadres: Ds.L. Touwenlaan 14,
8754 BS Makkum.
Na jaren van ziek zijn is overleden op eerste
Kerstdag onze jongste broer, zwager en oom

Chris Jansen
In de leeftijd van 70 jaar.
Een geweldige heit en pake van Koert, Romine
en Ulke en kleinkinderen.
Wij wensen hun veel sterkte toe met dit verlies.
Sneek J. Jansen.
T. Jansen-Vellinga.
E. Jansen. †
IJ. Jansen. †
Makkum F. Cuperus-Jansen.
M. Cuperus.
en oomzeggers.
Makkum, December 2013
Op eerste kerstdag jl. is overleden de vader van
onze jeugdtrainer

De heer E. Meijer
Wij wensen zijn vriendin veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Zorggroep Tellens,
locatie Aylva State
Witmarsum, december 2013
‘Bij ieder afscheid wordt een
herinnering geboren’
Op 4 januari is overleden onze bewoner

Mw. G. Sissingh - Prins
Wij wensen haar familie veel sterkte met dit
verlies.
Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Zorggroep Tellens,
locatie Aylva State
Witmarsum, januari 2014

Chris Jansen

Voortleven in de harten van hen die achterbleven.

Wij wensen Koert en de familie veel sterkte toe.

Na een tijd van afnemende gezondheid moeten
onze vrienden afscheid nemen van hun vader

Voetbalvereniging Makkum
Makkum, 25 december 2013
Nei in perioade fan ôfnimmende sûnens hawwe
ús freonen ôfskie nimme moatten fan harren
heit, skoanheit en pake

Chris Jansen
Wy winsken Koert, Romina, Uilke, Indy en Lieke
in protte sterkte mei dit grutte ferlies
Simon-Jan, Cia en Lars Mollinga

Chris Jansen
Wij wensen Koert, Romine, Uilke, Indy en Lieke
heel veel sterkte met dit verlies.
liefs Walter, Annie en Quincy.

Chris,
Nea wer in praetsje

In leechte
Johan
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Hallelujah’s Proms concert 2014;
gevarieerd en succesvol

Voor al uw bloemwerk
| Snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten
| Glaswerk en potterie voor binnen en buiten
| Mogelijkheid tot leveren van bloemen op maandag
| Bezorgen in Makkum e.o.

Wij zijn Fleurop bloemist

Openingstijden
Dinsdag t/m Vrijdag
ag
09:30-12:00 13:30-17:30
0-17:30
Vrijdag 19:00-21:00
00 uur
Zaterdag 09:30-16:00
6:00 uur

Kerkstraat 9
8754CP Makkum
Tel. 0515-769018
www.blomynien.nl
ook op facebook

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

De eerste zaterdag in het nieuwe jaar is traditioneel
de dag voor het nieuwjaarsconcert van de Makkumer
harmonie en drumband. Voor Hallelujah één van de
hoogtepunten van het jaar. Dit jaar bestaat het korps
120 jaar en daardoor werd groots uitgepakt. Uit
handen van Rinia Fietsen en Kapsalon Hoeksema
mocht voorzitter Tjalda de Witte ‘het stokje’, een
eerbetoon aan 120 jaar bestaan, in ontvangst nemen.
Beiden bestonden vorig jaar 120 jaar. Al met al een
ludiek begin van een prachtavond die dit frisse
karakter tot het einde aan toe vast kon houden. In
een overvolle zaal van het MFC Maggenheim
genoten ruim 420 personen van een zeer gevarieerd
programma. Niet veel vaker was het zo drukbezet.
Afgelopen zaterdag werd van het traditionele concert
afgeweken en was het weer tijd voor een Prom’s
concert. Het stramien hierbij is een mix van klassieke stukken door Hallelujah afgewisseld door
‘moderne’ stukken door begeleidingsband Gaius.
Dit jaar was het koor Music Alive een welkome
aanvulling. Maar liefst 10 band-nummers zijn door
dirigente Nynke Jaarsma gearrangeerd voor dit
Proms concert. Samen met het korps en in een aantal gevallen aangevuld met het koor en de drumband stond zij voor een groep van Het thema van de
avond was Juster, Hjoed en Moarn. In die drie
delen was het programma opgedeeld. Het harmonie
orkest trapte af met een stuk van Händel waarna na
het openingswoord doorgezet werd met lichte stukken met vaak een herkenbaar en vrolijk karakter.
Samen met koor Music Alive onder leiding van
Peter Wagenaar bijvoorbeeld Hallelujah (whats in
‘a name) van Leonard Cohen. Na een selectie uit de
musical Whicked door Music Alive werd met het
stuk Celtic Flutes een Keltische sfeer neergezet.
Miriam, Petricia en Rianne soleerden in dit stuk
waar de dwarsfluit de eerste viool speelde.
Jannie van der Veen (zang) uit oorspronkelijk Exmorra
liet de zaal stilvallen met haar vertolking van het
songfestivallied Birds van Anouk begeleid door het
korps. Van achter uit de zaal klonk het herkenbare
‘tak tak trrrrr’ wat al jaren de opmaat is voor een
optreden van de drumband. Fokko Dam, de drumbandleider, arrangeerde zes energieke stukken. Bij
de Wielewaal solieerden Jessica, Daniël en Siebren.
Door het marcheren door de zaal en de energie-stoot
van meerdere trommels ieder jaar een opleving
onder de aanwezigen. Nog voor de pauze kon Werner
Rinia, gitarist van Gaius samen met toetsenist Gerrit
Hager en Jannie op zang laten zien dat hij naast

door Jetze Genee

gitaarspelen ook prima kan zingen. Aberbavenny
werd een feestje voor de pauze waar Matthijs Klein
de zang op zich nam.
Het jeugdorkest de Notenkrakers, waar dirigente
Jaarsma al 25 jaar met het stokje zwaait, kwam
samen met AMV’ers (algemene muzikale vorming
via de muziekschool) na de pauze het grote podium
op. “Een bak vol talent” zoals Jaarsma haar pupillen noemt is de kweekvijver voor het voortbestaan
van het korps. De AMV helpt hier prima bij. De
jeugd van Makkum en omgeving kan op deze
manier in aanraking komen met muziek en zelf de
keuze maken wat leuk voor hem of haar is. Vooral
het theatrale ‘In de war’ waarbij de AMV’ers
samen met Gaius speelde en de selectie van de
Blues Brothers door de Notenkrakers werden prima
ontvangen. Tomorrow uit musical Annie en the
Cupsong waarbij het gehele jeugdkorps samen met
AMV’ers, drumband samen met DJ Cees werd een
spectaculaire opvoering met kopjes en lichtjes.
Na de drumband met de AMV-solisten Nicoline,
Wendy, Alberdine en Rowena zat het programma al
ver in thema ‘Moarn’ en kon de band Gaius diverse
bekende nummers vertolken. In veel gevallen
prachtige samenzang tussen Jannie en respectievelijk Jan Visser (tevens trombonist van het korps),
Werner Rinia en Tjerk Bruinsma. De pop rock formatie Gaius speelt normaliter een flink stukje steviger
dan deze avond. Dat het ook zachter kan samen met
korps, koor en soms zelfs akoestisch was voor Tjerk
een reden om Nynke Jaarsma vaker uit te nodigen
in de studio waar hij als zanger vaak overstemd wordt
door versterkte gitaren en drums. Door de arrangementen voor het harmonie orkest en band zorgde
deze serie nummers voor een zeer geslaagde en
warme uitvoering van klassiekers als ‘It’s Raining
men’ en ‘Do you know the way to San Jose’. Het
breekbare ‘Promise’, geschreven en gespeeld door
Werner samen het korps, kunnen we mogelijk nog
eens op singel verwachten in de komende jaren..?
Het slotakkoord met ‘A brand new day’ werd gezamenlijk opgevoerd. Tegen 23.00 uur sloot het
concert en werd tot in de kleine uurtjes nog een
feestelijke nieuwjaarsreceptie gehouden onder
begeleiding van DJ Cees Jaspers. Jaspers, die samen
met Keimpe en Steven het podium, licht en geluid
prima verzorgde deze avond. Voor de bezoekers
was het controleren van een winnend lot de laatste
actie in een gezellige zaal waar een gedenkwaardig
nieuwjaarsconcert afgerond gehouden is.
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Afscheidsreceptie Manno Bolink

Door Judith van Lavieren

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
Makkum - Op de toonbank stond zoals altijd het
bakje met de dropjes, maar dit keer met de tekst:
Het laatste snoepje van de zaak. Op 31 december
was het de laatste openingsdag voor drogisterij
Bolink. Van 16.00 tot 18.00 uur hielden Manno
en Feikje in de winkel aan het Plein een
afscheidsreceptie voor hun klanten en zakenrelaties. Veel van hen kwamen langs om Manno en
Feikje de hand te schudden.
De bezoekers varieerden in leeftijd van 2 tot 92
jaar. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd Manno
herhaaldelijk bedankt voor zijn adviezen en
goede zorgen. Door zijn 38 jaar lange ervaring
wist hij voor veel kwaaltjes en klachten de juiste

remedie. Moest iemand wat halen voor beppe
maar was hij of zij vergeten welk merk ze
moest hebben? Geen probleem.” Beppe brûkt dit
altiten”, wist Manno dan wel.
Op de receptie werd logischerwijs veel over vroeger
gesproken, maar Manno en Feikje brachten ook
een toost uit op de toekomst. Ze zijn van plan om
met hun kinderen en kleinkinderen vooral veel te
genieten van alle vrije tijd die voor hun ligt. In
de stukjes die de bezoekers in het gastenboek
hadden geschreven werd hen dat ook toegewenst. Tijd voor hobby’s komt er natuurlijk ook
meer. Fietsen is daar één van. Manno en Feikje
zijn van plan er vaak op uit te trekken.

Doarpskrite Makkum spilet “In gekkehûs yn it sikehûs”
foarferkeap fanôf 10 jannewaris
De Doarpskrite bestiet dit jier 70 jier. Om dit te
fieren is der diskear keazen foar de suksesfolle
komeedzje “In gekkehûs yn it sikehûs”. De titel
seit it al. Yn it sikehûs is it in grutte gaos.
Fanwege in ferbouwing wurdt in ferâldere hok
sûnder fasiliteiten yn gebrûk nommen. De pasjinten soargje foar in bulte opskuor en de ferpleging sit mei de hannen yn it hier. It stik sit fol
humor en hilaryske sênes. Alle 9 spilers fan de
doarpskrite binne echte typstra’s en de rollen
binne harren op it liif skreaun. “In gekkehûs yn
it sikehûs” is in fleurich komeedzje werby de
taskôgers it gefoel krije; We binne werris in

âlderwetsk jûntsje út. De rezjy is yn hannen fan
Marijke Geertsma.
De foarferkeap set op 10 jannewaris út ein yn de
bibleteek fan Makkum, 19.00 o/m 20.00 oere.
Dêrnei kinne de kaarten reservearre wurde by
Masije Wonen & Lifestyle yn de Tsjerkestrjitte.
De spyldata’s binne:
sneon 24 jannewaris (20.00 oere)
sneon 25 jannewaris (20.00 oere)
sneon 1 febrewaris (20.00 oere)
snein 2 febrewaris (15.00 oere)

Projectkoor Makkum
Het projectkoor Makkum start op zondagavond
12 januari 2014 om 19.30 in de nevenruimten
van het KC Het Anker. De bedoeling is om op
Goede Vrijdag te zingen. Er worden dan enkelen
Bachkoralen uitgevoerd en een Engelse compositie: Behold the Man.
Op de laatste dag van augustus 2014 hoop ik 70
te worden. Ter gelegenheid van die feestelijke
dag wil ik een concert organiseren in Makkum
voor familie, vrienden, kennissen en gemeenteleden op zondagmiddag 21 september 2014.
Naast koormuziek van het projectkoor zal er ook

instrumentale muziek te horen zijn. Het concert
is gratis toegankelijk. We hopen tot de Goede
Vrijdag te oefenen en enkele repetities vlak voor
het concert in september 2014 te houden. De
muziek is deze keer in het Nederlands. Ik hoop
dat de leden die de laatste 10 jaar hebben meegedaan en zangers en zangeressen die nog nooit
meegedaan hebben nog een keer samen komen
om aan dit bijzondere concert deel te nemen.
Want zonder een goed koor geen feestelijke dag.
De deelname aan het koor is gratis.
A.A.J.K

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

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Agenda
Vrijdag 10 januari:
Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant
Makkum – Bibliotheek voorverkoop Doarpskrite
voor ’t stuk ¨In gekkehûs yn ut sikehûs¨
van 19.00 – 20.00 uur

Zaterdag 11 januari
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah
en Flevosanghers vanaf 9.00 uur
Makkum – v.v. Makkum Voetbalquiz in kantine
aanvang: 15.00 uur
Makkum – Theatersport in Tûnkeamer van MFC
voor jongeren van 11- 16 jaar van 13.30 uur tot
17.00 uur

Dinsdag 14 januari:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 15 januari:
Makkum – Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Vrijdag 10 januari:
Makkum – Minniste Mienskip
Makkum en e.o. , 19.00 uur
Voorganger: Oudste Br. L Durksz

Zondag 12 januari:
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
m.m.v. Koor ¨Scheppingsgave¨
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. T Pikker
Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. H Giliam
Witmarsum – Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: ????? (verrassing)

Wist u dat...
sinds 27 december het weiland achter Avondrust
(tussen de Gearen en het Engwierder laantje)
weer met hekken is afgesloten? Dit omdat hondenuitwerpselen schadelijk zijn voor drachtige
schapen en het weiland inmiddels ten onrechte
vaak gebruikt werd door honden uitlaters!
het Koor "Scheppingsgave" meewerkt aan de kerkdienst van zondag 12 januari a.s. in de Nicolaas
van Tolentijnkerk te Witmarsum.
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Workshop Theatersport

TE KOOP

jeugd: 11 januari, volwassenen: 18 januari
Theatersport is een vorm van improvisatietheater,
onder ander bekend door tv programma's als “in
goed gezelschap”, “de lama's” en “de vloer op”.
De introductieworkshop is perfect om eens te
kijken wat improvisatie nu eigenlijk inhoudt.
Van tevoren wordt bepaald waar de scene over
moet gaan: locatie, relatie, voorwerpen, problemen, beroep, leeftijd etc. Daarna begin je zonder
enige voorbereiding met elkaar te spelen en
ontstaat er een scene.

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Trekweg 142A, Parrega

De cursus wordt gegeven door twee docenten
van theatersportvereniging De Noordsterren:
Jort de Jong en Annemarie Blauw
Zie ook : www.noordsterren.nl
Locatie: tuinkamer MFC Maggenheim, Tijd:
13.30 -17.00 uur, Data: 11 januari: jongeren
11-16 jaar, 18 januari: volwassenen, Kosten:
NUT-leden: € 14,- , Niet-leden: € 16,- , Opgave:
via www.nutmakkum.nl

Ruime vrijstaande woning met vrij uitzicht
over de landerijen en trekvaart tussen
Workum en Bolsward.

Vraagprijs: € 299.500,- k.k.

Introductiecursus
Fries voor beginners
28 januari, 4 en 11 februari.
Sluitingsdatum inschrijving: 12 januari
Wilt u de Friezen in uw omgeving verstaan en
ook de Friestalige artikelen in de krant of op
internet niet aan u voorbij laten gaan? Volg dan
een cursus Fries! Het Nut in Makkum verzorgt
vast een voorproefje van zo’n cursus door in
samenwerking met de cursusorganisatie van de
Afûk in januari/februari 2014 in Makkum een
introductiecursus LearmarFrysk aan te bieden. U
kunt in 3 lessen van 2 uur kennismaken met de
Friese taal aan de hand van het nieuwe lesmateriaal van LearmarFrysk. De nadruk bij de lessen
ligt op het verstaan en lezen van de taal. (De
volledige cursus bestaat uit 10 lessen en wie dan
nog verder wil kan nog een tweede module van
10 lessen volgen).
Data: dinsdagen 28 januari, 4 en 11 februari,
Locatie: MFC Makkum, Tijd: 19.30 – 21.30 uur,
Cursusgeld: € 25,00 per persoon incl. lesmateriaal en gratis abonnement op edufrysk.nl, het
digitale cursusaanbod van de Afûk. Opgave: via
www.nutmakkum.nl
Sluitingsdatum inschrijving: 12 januari (!!)

ACTIE DAMESTRUIEN
1 trui € 20,00 korting
2 truien € 50,00 korting

Opel Meriva 1.6-16V
Blauwmetallic, Climatcontrol,
Cruisecontrol, Lm velgen, r-cd
Zeer nette auto
103dkm bj 2004

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum 0515-231318

www.garagehorjus.nl

€ 5640,-

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm

2011 € 12490,-

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise

2007 € 11440,-

Peugeot 206 1.4i,blauwmet.airco,54dkm 2006 verkocht

2008 € 6640,-

Suzuki 2.0 Grand Vitara’Exclusief’78dkm 2006 € 10740,-

Peugeot Partner MPV 1.6-16V,a/c,cruise 2005 € 4940,-

Lancia Ypsilon Twinair Gold,airco,60dkm 2011 € 9540,-

Seat Leon 1.8-20V Sport,airco,lmv,apk

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model

2010 € 9340,-

Peugeot 307 SW 1.6-16V,clima,trekh,apk 2002 € 3225,-

Ford Focus 1.6-16v,5drs,airco,82dkm

2008 € 8940,-

BMW 318i Executive, 4drs,clima,cruise

1999 verkocht

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

2008 € 7790,-

Suzuki Baleno 1.6GS, 4drs,st.bekr,apk

1996 verkocht

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm

2011 € 6840,-

Volvo V40 1.8i-16V,airco,lm velgen,apk

1998 € 1240,-

2003 € 3740,-

Opel Meriva 1.6-16v,cosmo, clima,103dkm 2004 € 5640,-

Koop in december of januari een occasion
en win bij ons je aankoopbedrag terug!!

scan de QR-code met uw
smartphone en ga direct naar
alle beschikbare occasions

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum
0515-231318
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Gezond & Vitaal
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. 0515-461811
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
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd
voorziening 7 dagen per week

Mindfulness
van piekeren & stress
naar rust & plezier

Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972

grote en kleine cursus
start binnenkort in Bolsward
en Kimswerd

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Linda Kaastra,
erkend mindfulnesstrainer

Lifestyle afslank programma
Persoonlijke aandacht en een op maat gemaakt
trainingsschema. Dit vormt de basis voor uw
Lifestyle programma. Uw persoonlijke trainer
stelt, samen met u (na een meting van gewicht,
vet percentage en omvang), een voedings- en
trainingsprogramma op, afgestemd op uw doelstellingen en leefpatroon. In 12 weken leert u
een gezonde manier van leven. U verandert uw
gedragspatroon en ontwikkelt een nieuwe manier
van bewustzijn, waarin gezond eten, plezier in
sporten en ontspanning als vanzelfsprekend
worden. Voeding heb je niet alleen nodig om te
‘vullen’, maar vooral voor het afgeven van
energie. Wát je eet is vele malen belangrijker dan
hoeveel je eet, want wát je eet bepaalt hoe goed
je lichaam functioneert. Leer hoe je hormonen
invloed hebben op vetopslag en vetverbranding

en hoe je je lichaam om kan zetten naar constante
vetverbranding. Het lifestyle afslank programma
zorgt ervoor dat u uw overtollige kilo’s kwijt
raakt zonder dat u afhankelijk wordt van shakes,
repen en maaltijdvervangers. Voldoende beweging,
eten wat uw lichaam écht nodig heeft en gebruik
maken van uw eigen lichaamshormonen helpen
u vet te verbranden en op uw streefgewicht te
komen. Het lifestyle programma duurt 12 weken,
waarin u iedere week wordt gewogen en gemeten.
De trainingsprogramma’s worden voortdurend
aangepast zodat iedereen op zijn of haar eigen
niveau het maximale resultaat behaalt. Kosten
van dit programma zijn € 185,Voor meer informatie bel: 0515-231551. Of kom
een keer langs bij Beach Resort Lifestyle.

Fysio pilates ‘de kunst van de spierbeheersing’
Beach Resort Lifestyle start vanaf week 2 2014
opnieuw met een serie van 10 lessen Fysio Pilates
op zowel de dinsdagmorgen als de donderdagmiddag. Fysiotherapeute Anette Meina zal deze
lessen verzorgen. Fysio Pilates is geschikt voor
jong en oud.
Iedereen heeft baat bij het volgen van dit programma, maar het is zeker raadzaam bij:
- nek- en schouderklachten
- bekken- en ruginstabiliteit
- incorrecte lichaamshouding
(schouders, rug, nek)
- sportspecifieke klachten

- spanningsklachten
(stress, hoofdpijn, slapeloosheid)

Voetbalprogramma
Zaterdag 22 september

Fysio pilates is een optimale training voor zowel
lichaam als geest. De nadruk ligt op een juiste
ademhaling en een goede balans tussen kracht,
lenigheid en souplesse: “de kunst van de spierbeheersing” Na een intake kunt u in een klein
groepje (maximaal 8 personen) onder leiding van
een fysiotherapeute werken aan uw lichamelijke
conditie.

Makkum 1 - Scharnegoutum 1

13.00 uur

Voetbalquiz

15.00 uur

Volleybalprogramma
vrijdag 10 januari

Voor opgave of informatie kunt u bellen naar:
Beach Resort Lifestyle: 0515-231551

Familie-volleybaltoernooi
Op Zondag 19 januari organiseert de volleybalvereniging Makkum het jaarlijkse FAMILIE
toernooi in de sporthal van Makkum. De inschrijving voor dit jaar is al van start gegaan en u kunt
zich nog t/m 12 januari opgeven. DUS GEEF JE
SNEL OP!
Opgave adres: Geertina Bijlsma, Botterstraat 10,
8754 AC Makkum, of bijlsmamakkum@home.nl.
Voor vragen kunt u bellen; telefoon 0515-232145

info en opgave 0517 795027
www.mindfulnessfriesland.nl

Voorwaarden:
- Min. leeftijd 14 jaar
- Min. 2 dames in het veld
- Max. 3 NeVoBo wedstrijdspelers
- Inschrijfgeld is € 20,-- per team
Tot zondag 19 januari !!
Toernooicommissie Volleybalvereniging Makkum.

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

CoVoS MA 1 - Makkum XA 1
Makkum DS 3 - A.N.O. DS 2
Makkum XC 1 - DBS MC 1
Makkum DS 1 - CoVoS DS 2
VoTeS HS 1 - Makkum HS 1
Molkwar DS 1 - Makkum DS 2

Adverteer in de
Makkumer Belboei
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Zoekertje

Gezien in Makkum

Zoekertje
j opgeven voor vrijdags
ij
12.00
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
ALGEMEEN
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152

TE KOOP

Mini sleepnet of kor van rvs 1 m. breed net 3 m lang.
Is maar 1x gebruikt net zwart met vleugeltjes.
129,00 euro. mob.0630715064 tel. 0517-532980
Bruine leren jas 3 kwart maat 56 € 75,00
Bruine leren blazer maat 56 € 50,00
Zwart zijden hoge hoed in doos maat 58 € 50,00
tel. 0515 231700
GEZOCHT

Voor 2014 ben ik op zoek naar een perceel grasland voor het weiden van schapen. bij voorkeur
omgeving van Gaast, Makkum, Ferwoude. Tel.
06 10252274
VERMIST

Idsegahuizum, Boppesteech: Cypersrood-witte
ex-kater. Witte bef, buik en pootjes. Knik in de
staart. Klein van stuk, 7 jaar oud.
GEVONDEN

Gaast, Buren: Cyperse schildpadpoes met wit.
Rood voorhoofd en neus, wit links en rechts
naast de neus, witte bef, buik, poten. Foto's
www.amivedi.nl, info Amivedi Zuid West
Friesland, tel. 088-0064692.
Sleutelbos + 3sleutels, gevonden op de zeedijk,
aan een oranje band met opschrift Mallorca tel.
0515-232823

Oud papier
Makkum - Zaterdag 11 januari wordt weer het
oud papier opgehaald door de leden van Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens om 9.00 uur
gestart. Het verzoek is om het papier goed
gebundeld in dozen aan de weg te zetten. Wilt u
alvast het papier brengen, de ophaalcontainers
staan vanaf vrijdag in de Klipperstraat ter hoogte
van de tennisbaan en het kaatsveld.”
(rectificatie)

Fonger en Riemie Smink
Wensen een ieder
prettige Kerstdagen
en een gezond 2014

Opvallend in een tijd van bezuinigingen: dienstdoende motoragenten in Makkum kunnen vanaf 1 januari
gebruikmaken van een overdekte standplaats. Enkele jaren geleden werd deze post nog aangegeven met een
eenvoudig motormuisbordje. Men verwacht het de eerste weken niet zo druk te hebben, veel mensen hebben
immers het goede voornemen om in 2014 de voorgeschreven maximumsnelheden niet te overschrijden....
Daarom is de motorplysjepost voorzien van een deugdelijk koffiezetapparaat.

Tekenen is beleven!
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er weer
een cursus ‘tekenen en schilderen voor kinderen’.
Dit is een cursus, die er vooral op gericht is om
kinderen plezier te laten beleven aan het creatief
bezig zijn, het stimuleren van het creatieve proces.
De werkvormen zijn eenvoudig en tekenervaring
is niet nodig. Tekenen is verrassend en leuk om
te doen. Het geeft rust en bevordert het zelfvertrouwen. Het stimuleert de motoriek en de fantasie.
Kleuters: 5 keer, één keer per maand
op vrijdagmiddag
6-8 jarigen: 8 keer, één keer in de twee weken
op woensdagmiddag
9-13 jarigen: 8 keer, één keer in de twee weken
op donderdagmiddag

Gratis open les op woensdag 15 of 22 januari !!
Van 13.30 – 15.00 uur. Wel even van te voren
opgeven of je komt.
“Samen tekenen” workshop
De Sinnestriel gaat ook in 2014 weer regelmatig
een “samen tekenen workshop” aanbieden. Je
kunt hier samen met je kind of kleinkind aan
deelnemen, of om samen met je vriendin een
gezellige creatieve middag te beleven met jullie
kinderen.
Kijk voor meer informatie op de website www.
desinnestriel.nl of bel of mail naar Froukje DijkstraCnossen: 0515-232827, info@desinnestriel.nl

(rectificatie)

VOETBALVERENIGING MAKKUM
wenst iedereen prettige feestdagen
en een
gezond en sportief 2014
(rectificatie)

De winterskilder
winsket jo noflike Krystdagen
en in hiel goed 2014
tel. 0515 231862 mobiel 06 53508035

