
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Workumerdijk 3

Vraagprijs 
€ 99.500,- k.k.
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Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl

In dit nummer o.a. No. 1574 - 14 januari 2015

Veel deelname verwacht Makkum Wintertrimloop   
 door Jetze Genee

Het kon best eens flink druk worden zater-
dagochtend bij de 29e Open Makkumer 
Wintertrimloop. Met de afgelaste lopen van 
het afgelopen weekend, te veel wind, en 
door de fanatieke lobby van de organisatie 
(Klaas Kooistra), kan het aantal deelnemers 
flink oplopen. Het parcours gaat onder andere 
over de Haitsmaleane, Zeedijk, haven, de 
Zuidwaard en het strand. Start en finish zijn 
aan de Kleiweg nabij de voetbalvelden. 

De inschrijving voor alle categorieën is open 
vanaf 9.30 uur in de kantine van de vv 
Makkum. De boxen worden ingezet voor 
omkleden en opfrissen. De 30 vrijwilligers 
nemen na een korte briefing hun posten 
in zodat het peloton hardlopers veilig en 
duidelijk de route af kan leggen. 

Makkum staat bekend bij veel Friese lopers. 
Een vaste groep lopers volgt wekelijks de 
loopjes van SV Friesland. Makkum heeft 
door haar rijke geschiedenis inmiddels een 

vast weekend op de kalender weten te 
vinden en daardoor geen dubbele loopjes 
komend weekend in Fryslân. Een flinke hand 
vol toppers strijd om de ereplaatsen en de 
overige 250 strijden tegen de elementen. Door 
de altijd aanwezige wind, maar ook de klim-
metjes en het strand wordt de trimloop als een 
zware loop ervaren. Voor een klein inschrijf-
bedrag kan deze loop ieder jaar weer georga-
niseerd worden. 

Voor de deelnemers is het altijd een mentale 
opsteker om aanmoedigingen te ontvangen. 
De kruisingen aan de Haitsmaleane, de haven, 
het strand en natuurlijk de finish zijn vaste 
plaatsen waar ieder jaar publiek staat. Komt 
dan ook allen zaterdag tussen 11.00 en 12.00 
uur je lokale favoriet aanmoedigen. 
Deelname is mogelijk vanaf 6 jaar. Er zijn 
diverse afstanden. Zo loopt de jongste jeugd 
twaalfhonderd meter. Vanaf 15 jaar is de 
afstand vijfduizend of tienduizend meter. Voor 
meer informatie: 06-17174139 en 06-12722083.
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Huisman 
Dak- &  Zinkwerken

Makkum

0515-231008                06-43441878           
www.dakenzinkwerken.nl   info@dakenzinkwerken.nl

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

INBOUW EN SERVICE VAN
SCHEEPSMOTOREN EN
TECHNISCHE INSTALLATIES

De Munniksplaat 6
8754 HG Makkum
T. 0515 232 511
E. info@tbmiedema.nl
W. www.tbmiedema.nl

1990-2015

TECHNISCH BURO MIEDEMA
Te huur: 

projectruimte en/of timmerzolder

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Leuk voor een familie, 
buurt- of personeelsvereniging:

IKQUIZHET
Voor groepen vanaf 15 personen 

een gezellige quizavond (of middag).
Incl. 3-gangendiner al vanaf € 29,95 p.p.

Tegen meerprijs ook mogelijk voor groepen vanaf 10 personen

Voor foto‛s en info., zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707
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Agenda
Woensdag 14 januari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Donderdag 15 januari
Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 16 januari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, handwerken, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer

Zaterdag 17 januari
Makkum - 29e Open Makkumer Wintertrimloop
Inschrijving voor alle categorieën vanaf 9.30 uur 
in de kantine van VV Makkum

Maandag 19 januari
Makkum - Avondrust, Dameskoor Exmorra, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Dinsdag 20 januari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

Makkum - Avondrust, 
Klaverjassen en spelmiddag, 
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 21 januari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Kerkdiensten
Vrijdag 9 januari
Makkum - Minniste Mienskip Makkum e.o.
Gespreek. 16.00 uur
Voorganger: Oudste Br. Lieuwke Durksz

Zaterdag 17 januari
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Zondag 18 januari
Makkum - Van Doniakerk, 11.00 uur
Oecumenische dienst
Voorgangers: Ds. J.P. van Olffen / Ds. L. Durkz / 
Ds. N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Oecumenische dienst
Voorgangers: pastor N. ten Wolde - Ds. Wattèl / 
Zr. Visser

Workum - Baptistengemeente, 9.30 uur
Voorganger: Br. A. Treuren

Witmarsum - Hoekstien, 9.30 uur
Drie Voorgangers

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Dhr. L. Punt

Wons - Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. T. Hibma

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 Dokters-wacht, adres Antonius Ziekenhuis, 
Bolwarderbaan 1, 8601 ZK Sneek 
(ingang Spoedeisende hulp SEH)

Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk 
De Tsjasker, Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl

Tandarts
Mondzorg Makkum, 
Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt 
u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 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

Info

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-verenigings-
advertenties, kopij, ingezonden mededelingen, redactionele 
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdag-
avond 20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Voorstraat 19, 8754 EV Makkum. 

Info over uw media- reclamecampagne en onze tarieven:
Acquisitie: Roelof Vellinga, tel: 06-15064763
E-mail: advertentie@makkumerbelboei.nl

Redactieleden:
Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, Jetze Genee. 
Fotograaf: Jan Werkhoven
E-mail: belboei@makkum.nl 

Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: bezorging@makkumerbelboei.nl.

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum

Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

09:30-12:00 13:30-17:30 

Vrijdag 19:00-21:00 uur

Zaterdag 09:30-16:00 uur

ag

0-17:30 

00 uur

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

In de maanden 

januari en februari 

geen koopavond

Bewegen is hét toverwoord !
Beweeg en Eet volgens ons succesvolle

“LIFESTYLE-AFSLANK-PROGRAMMA”
12 weken voor € 185,-

FYSIOPILATES!
Op dinsdagmorgen van 9:00-10:00 uur

Op donderdagmiddag van 16:00-17:00 uur
Er zijn nog een paar plekjes vrij!

JEUGDFITNESS
Abonnement voor de jeugd

(13 tot 18 jaar) € 15,00 per maand

Voor info of opgave: Langezand 2c, 8754 HR Makkum
bel: 0515-231551 of mail: info@lifestyle-makkum.nl
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SPECIALE AANBIEDING
van 14-01-2015 tot 21-01-2015

Zerres jeans broeken
 20,00 korting

Makkum - Op zaterdag 28 februari is het 
zover: dan wordt de tweede Steegjesfair 
gehouden. “Deze steegjesfair is geïnspireerd 
op de historie van Makkum, toen arbeiders in 
1-kamerwoninkjes woonden in donkere stegen 
en gloppen. In Makkum zijn nog veel van deze 
steegjes te vinden. Een wandeling erdoor biedt 
een geheel andere blik op de Vlecke met zijn 
grachten en rijke koopmanshuizen”, aldus de 
organisatie. “Wij organiseren deze steegjesfair 
om inwoners en gasten eens met een andere 
bril naar Makkum te laten kijken”. De steegjes-
fair is veel meer dan een wandeling door de 
steegjes van Makkum. Want in de stegen, hok-
ken en tuinen die langs de route liggen duiken 
onverwachte bewoners op, komen verhalen 
en ambachten van vroeger tot leven en kun je 
ongegeneerd nieuwsgierig bekijken wat op 
normale dagen aan het oog onttrokken blijft…

Makkum bewaart goede herinneringen aan de 
eerste Steegjesfair en de voorpret voor de 
tweede Steegjesfair is al volop bezig. De orga-
nisatie heeft de eerste vergaderingen achter 
de rug en naar nu al duidelijk is, zijn vele in-
woners van het Makkumer centrum bereid hun 
garages, tuinen en woningen beschikbaar te 
stellen. Daarin zal een groot en divers aanbod 
van activiteiten te zien zijn. Wilt u ook een bij-
drage leveren door bepaalde koopwaar aan te 
bieden, demonstraties te geven of op te treden 
met uw koor of als (straat)muzikant? Neem dan 
via de mail (steegjesfair@makkum.nl) contact 
op met de organisatie. Met name muzikale 
bijdrages worden nog gezocht! Ongetwijfeld 
zullen er de komende weken nog prachtige 
plannen gesmeed en ten uitvoer gebracht wor-
den in inderhaast opgeruimde garages, hokjes 
en hoekjes. Een aantal activiteiten langs de 
route liggen nu al vast.

Maaike Poog exposeert haar realistische 
schilderijen en geeft een demonstratie glas-
graveren. Momenteel exposeert ze haar schil-
derijen in het Hilton hotel in Parijs en in de 
afgelopen herfst heeft ze geëxposeerd in het 
Hilton hotel in Stockholm. Exposities in Straats-
burg en Kopenhagen staan nog op de planning. 

Sietse Bouma stelt voor de tweede keer de 
schuren open van wijlen Ferdi Bouma voor een 
grootse schuurverkoop. 

En dokter Steenhuizen zal nog eenmaal spreek-
uur houden in zijn voormalige praktijk aan de 
Tuinstraat. Griepprikken heeft dokter Steen-
huizen niet meer in de aanbieding maar 
mooie, sterke, echte Mákkumer verhalen des 
te meer. Zouden ze vergezeld worden van het 
Beerenburgje dat we als echte Makkumers 
zo missen bij het moderne huisartsenbezoek 
in het Gezondheids-centrum? Niemand die het 
weet…. De komende weken wordt u in de 
Makkumer Belboei en via Facebook op de 
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.

De gehele route zal sfeervol verlicht worden 
met behulp van waxinelichtjessponsor Jumbo. 
De organisatie roept alle inwoners van Makkum 
op glazen potjes van jam of groente op te 
sparen en na het losweken van eventuele 
etiketten in te leveren bij Speelsgoed, slagerij 
Neidhöfer of de bibliotheek, zodat er voor elk 
waxinelichtje een waxinelichthouder is!

De Steegjesfair is op zaterdag 28 februari van 
16:00-21:00 uur in het centrum van Makkum. 
De routekaart is verkrijgbaar op het Plein, van 
waaruit u zelf uw route kunt bepalen. Kijk voor 
meer info op www.facebook.com/steegjesfair

Tweede Steegjesfair op 28 februari 2015 Door Judith van Lavieren

De trommelkoek van Pietie de Boer tijdens de eerste Steegjesfair.

Week van Gebed voor 
de Eenheid van de kerk
De aanslag in Parijs komt keihard aan. Op klaar 
lichte dag worden mensen in koele bloede 
vermoord. In Makkum wordt zondag a.s 18 jan. 
een Oecumenische dienst gehouden in het 
kader van Gebed voor Eenheid in de Kerken. 
In deze dienst zullen de verschillende voor-
gangers van Makkum hun medewerking ver-
lenen. 

De dienst wordt gehouden in de ‘’Van Donia 
kerk’’ en begint om 11 uur. Alle Makkumers 
zijn van harte welkom, we kunnen met elkaar 
aan onze zusters en broeders denken.

De Vrouwen van Nu afd. 
Witmarsum e.o. 
De Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o. 
heeft de volgende bijeenkomst op dinsdag 
20 januari 2015 om 19.45 uur in de Gekroonde 
Roskam te Witmarsum. Spreker op deze 
avond is Auke Zeldenrust. Wij kennen hem 
als verslaggever bij Omrop Fryslân maar hij is 
ook bekend als schrijver. In 2013 kwam zijn 
boek “Dorp achter tralies” uit, dit boek gaat 
over het leven in gevangenis De Marwei. Auke 
Zeldenrust is een goede verteller dus dit wordt 
ook vast een boeiende avond. Gasten en 
nieuwe leden zijn van harte welkom.

Kerk Skuzum: 
Zingen in een koor?
De kerk in Skuzum is de afgelopen jaren 
gerestaureerd. De officiële opening zal in 
2016/2017 plaats vinden. Dat duurt ons wat 
te lang. Dit jaar willen we de kerk daarom al 
voor Skuzum en omgeving openen. Dat zal 
omstreeks mei zijn.

Om dit op een leuke manier te openen en te 
vieren zal er een gelegenheidskoor worden 
opgericht onder leiding van Jan Brens uit 
Sneek. Hiervoor zoeken we mensen uit 
Skuzum en omgeving. Bedoeling is om circa 
4 x van te voren bij elkaar te komen. Opgave 
koor graag via Linda Miedema; via Goed@
planet.nl of bel 336543.

Na de opening willen we de kerk in de maand 
mei graag openstellen voor amateurs/mensen 
uit de omgeving. Hiervoor proberen we finan-
ciering te vinden. Heeft u belangstelling om iets 
te exposeren of heeft u suggesties? Dan horen 
we graag van u.

Stichting Skúster Tsjerke.

Adverteer in de 
Makkumer Belboei
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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                  

De winkel is dicht!

Maar ik ga nog even door, 
bel me maar dan kom ik langs.

06-53361086
Door de verbouwing alleen mobiel bereikbaar

Na een aantal zeer succesvolle uitvoeringen in 
en rond Leeuwarden, is ‘Het Cantoor’ eraan 
toe zijn vleugels uit te slaan over de rest van 
ons mooie Friesland. Bezoekers van onze 
vorige concerten weten dat het koor onder de 
deskundige en enthousiaste leiding van 
dirigent Tjalling Wijnstra staat. Zij weten ook 
dat “Het Cantoor” bij uitvoeringen steeds wordt 
bijgestaan én aangevuld door fantastische 
(gast)muzikanten. Deze keer zijn dat allemaal 
mensen die zelf in het koor zingen. Zij weten 
ook dat koorlid en dramadocente Elles Zwiers 
elke keer voor een deel van het programma 
een ‘beeldende’ vormgeving bedenkt. 

De keuze van het repertoire van Het Cantoor 
is op zijn minst nogal eigenzinnig te noemen. 
We doen niet aan ‘thema’s’: we zingen wat we 
mooi en interessant vinden! Van Jetse Bremer, 
Henk Badings, Robert Schumann tot en met 
Hanns Eisler. Voor deze uitvoering staan o.a. 
‘Finnigan’s Wake’, van Henk Badings, ‘Cantata 
Influenza’ van Antoon Maessen, 3 liederen 
van Hanns Eisler, ‘Cantique de Jean Racine’ 
van Gabriel Fauré, ‘The long day closes’ van 
Arthur Sullivan, ‘In Remembrance’ van Eleanor 

Daley, ‘M’n meisje van kantoor’ van Jetse 
Bremer en 2 Jiddische liederen over moderne 
slavernij op het programma. Voor elk wat wils. 
In ieder geval een programma dat daar dicht 
bij in de buurt komt. Onze solisten spelen 
daarnaast werken van Chopin, Gounod en 
Satie. Kortom: een gevarieerd programma 
met ‘lichte’ en ‘zwaardere’ stukken. Een pro-
gramma dat je niet wilt missen!

Kaarten à  10,-kunnen vooraf besteld worden 
bij Roelof Veldhuizen, r.veldhuizen11@chello.nl, 
maar zijn ook aan de zaal verkrijgbaar.  U bent 
welkom vanaf 14.30 uur. In de pauze en na 
afloop gelegenheid een drankje te nuttigen en 
anderen te ontmoeten. En niet te vergeten: 
we zijn van plan er samen met u een onverge-
telijke middag van te maken op zondag 18 
januari of/(en?) zondag 25 januari a.s. 
Graag tot dan!!!!

Wintertoernee 2014-2015:
18 jan. 2015: 15.00 uur 
‘Te Plak’, Pibemalaan 11, Pingjum 
25 jan. 2015: 15.00 uur 
de Dorpskerk, Hoofdstraat 15, Beetsterzwaag

Wie nieuwsgierig is naar wat goed cabaret 
inhoudt, zou de voorstelling van Ronald Snijders 
moeten zien. Met een enorme overgave en 
subtiel talent laat Ronald Snijders zien dat hij 
tot de top van het hedendaagse cabaret behoort. 
Taal, zang, absurdisme: het zit er allemaal in.  
Speciaal voor normale mensen presenteert 
absurdist Ronald Snijders een groots opge-
zette split personality show, zijn eigen one-man 
show. In zijn show, het showballet, de kandida-
ten, de gastartiesten en de gestoorde nieuws-
bulletins, het komt allemaal uit zijn hoofd. Al 
vanaf het begin stuift hij met tomeloze energie 
over het podium, dat dienst doet als televisie-
studio. Tenminste, volgens quizmaster Snijders 
dan. Hij presenteert in glitterpak een spelletjes-
show zoals we die kennen in de jaren negentig.

De Volkskrant bekroonde One Man Show met 
vier sterren en schreef: ‘De show staat als een 
huis en bevat een onophoudelijke stroom 
leuke (taal)grappen die qua onverwachte 
wendingen doen denken aan die van Herman 
Finkers, maar dan gebracht in een Rand-
stedelijk moordtempo,’

Ook Het Parool kende vier sterren toe en oor-
deelde ‘Hij weet een eigen wereld op te bouwen 
die prettig schuurt (…) Hij is een illusionist met 
woorden’.

Ronald Snijders werd bekend door de televi-
sieprogramma’s De Staat van Verwarring en 
het opzienbarende RamBam. Hij schreef Een 
Normaal Boek en Een Ander Boek, maakte het 
fictieve actualiteitenprogramma Binnenland 1 
voor Radio 1 en is beheerder van de eerste site 
voor normale mensen www.normalemensen.nl. 
De Alfabetweter, een boek vol neologismen 
van hem en Fedor van Eldijk, verscheen in 
najaar 2013 en stond binnen drie weken in de 
bestseller-top-tien.

Datum: Zaterdag 17 januari 2014
Plaats: De Klameare te Workum
Aanvang: 20.15 uur
Toegang:  15,- / Donateurs  12,50 
 jongeren tot 18 jr.  10,-
Voorverkoop: www.nutworkum.nl, 
 reserveringsformulier 
 en Het Boekhuis, Workum

Concerten “Het Cantoor” o.l.v. Tjalling Wijnstra

Ronald Snijders 17 januari in de Klameare te Workum

23 januari in Makkum: Harteveld en Fretz!!!!!!
Ze zijn terug. De Gebroeders Fretz. Als 
Harteveld & Fretz. Mannen van de wereld. 
De troubadour en de conferencier. Twee tegen-
polen, één ijzersterk cabaretduo. Het ene 
moment botsen ze in een hilarische conference, 
het andere moment zingen ze verbroederd 
een prachtig harmonisch tweestemmig lied. 
En gaan ze Kleur Bekennen. Maken de balans 
op van hun leven, hun vriendschappen, liefdes, 
dromen en idealen. Want nu ze rond de dertig 
zijn, is hun jeugd definitief voorbij. Er is geen 
tijd meer te verliezen met ruis. Het is tijd voor 

sprongen in het diepe. Om te durven staan 
voor de dingen waar je in gelooft. Over schepen 
verbranden en je hart volgen. Vandaar onze 
weersverwachting: een stortregen van grappen, 
een hilarisch hogedrukgebied en een dubbele 
tornado Harteveld & Fretz! 

Datum: 23 januari
Aanvang: 20:30 uur
Entree:  10,- voor leden 
  12,50 niet leden 
Voorverkoop: 5 januari boekhandel Couffreur
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Makkum - Elke club of vereniging kent naast 
algemene taken die vervuld moeten worden 
zoals die van bestuurslid of penningmeester 
ook specifieke taken. Deze keer spreekt uw 
verslaggeefster met Johan Kooistra van muziek-
vereniging Hallelujah. Hij verzorgt sinds een 
jaar het instrumentenbeheer van de vereniging. 
Hij nam de taak over van Jantje Postma die 
het instrumentenbeheer vele tientallen jaren 
voor haar rekening heeft genomen.

De instrumentbeheerder 
heeft het volgende takenpakket:
Hij houdt de administratie rond de voorraad 
instrumenten bij. Wie heeft welk instrument in 
bruikleen, in welk jaar is het aangeschaft, 
typenummer, eventuele reparaties en wat er 
aan bijbehorende attributen als dempers, 
harpjes en dergelijke is uitgereikt: alles wordt 
nauwkeurig bijgehouden. In februari coördineert 
hij een zogenaamde rietenaktie. Blazers die 
een riet op hun instrument hebben kunnen door 
gezamenlijke in te kopen voordelig nieuwe 
rieten aanschaffen. Aan het begin van elk 
schooljaar beginnen er op de muziekschool 
weer nieuwe leerlingen op een instrument. 
Tegen een kleine vergoeding kunnen deze 
kinderen (en soms ook volwassenen) een 
instrument huren bij Hallelujah. Johan bekijkt 
wat er uit de voorraad het meest geschikt is en 
brengt de instrumenten naar de leerlingen toe. 
Ook hieromheen verzorgt hij de administratie. 
Na een jaar muziekles mogen leerlingen mee 
gaan doen in het jeugdkorps van Hallelujah, de 
Notenkrakers. Vanaf dan wordt er contributie 
betaald en heeft men het instrument zonder 
verdere kosten in bruikleen. Dit is ook de 
periode dat bij gevorderde leerlingen het leer-
instrument gewisseld wordt voor een kwalitatief 
beter instrument.

Instrumenten zijn kostbaar. Fluitjes van een cent 
zitten er niet in de voorraad. Om een idee te 
geven een trompet voor een leerling is vanaf 
500 euro te koop, een klarinet vanaf 600 euro. 

Maar de klarinetten van het harmonieorkest 
kosten meer dan duizend euro. Een basklarinet 
kost zelfs 10.000 euro. Wanneer er iets kapot 
is aan een instrument moet dit vakkundig 
gerepareerd worden. De instrumenten die 
vallen onder het hout worden in Purmerend 
gerepareerd en onderhouden, de koperen 
instrumenten gaan naar Tjipke Pasma. Regel-
matig moet de instrumentbeheerder dus ook 
kilometers maken om instrumenten te brengen 
of te halen. ”Een reparatie van 500 of 600 euro 
is heel normaal, echt geen uitzondering”.

Niet verwonderlijk dus dat er al vanaf het 
jeugdkorps veel aandacht wordt besteed aan 
het onderhoud van je instrument en er altijd 
op gehamerd wordt niet zelf te gaan repare-
ren, en schade zo spoedig mogelijk te mel-
den. In geval van schade komt Johan ook in 
actie. Hij treedt, afhankelijk van de toedracht, 
in contact met de verzekeraar van de bespeler 
of die van Hallelujah. Hij regelt indien voor-
radig een vervangend instrument en zorgt dat 
het instrument wordt gerepareerd. Er vallen ruim 
70 instrumenten onder de verantwoording van 
Johan, samen zijn ze voor ruim 90.000 euro 
verzekerd. Het slagwerk valt onder verantwoor-
delijkheid van slagwerkcoördinator Simon de 
Boer. Binnenkort wordt de laatste informatie 
die zich nu nog in een map bevindt door 
Johan gedigitaliseerd.

Johan vindt het jammer dat steeds meer mensen 
buiten een muziekvereniging musiceren. ”Bij het 
korps leer je hoe mooi en leuk het is om 
samen muziek te maken, mensen van alle 
leeftijden zitten er bij elkaar. En we hebben 
een leuk en afwisselend repertoire, tijdens het 
nieuwjaarsconcert kwam Deep Purple nog 
voorbij, dus het is zeker geen suffe club”.

Wilt u voor uzelf of voor uw kind informatie 
over het bespelen van een instrument bij 
muziekvereniging Hallelujah, mail dan naar 
info@ hallelujahmakkum.nl                    

Vrijwilligerswerk: Instrumentenbeheer Hallelujah    
 Door Judith van Lavieren

Workshop Streetfight
Nu de feestdagen zijn geweest wordt het tijd 
om Stellingwerf’s Gym eerst volgende workshop 
aan te kondingen. Op zaterdag 17 januari van 
13.00 tot 16.00 zal er een workshop Streetfight 
plaats gaan vinden in de Djippert te Ferwoude.
Tijdens de workshop zal, zoals de naam al doet 
vermoeden, aandacht zijn voor het jezelf ver-
dedigen op straat. De workshop zal worden 
gegeven i.s.m. met Witkamp zelfverdedigings-
instituut uit Leeuwarden.

Helaas is oudjaarsavond vaak een avond voor 
rellen en oproeren. Op 1 & 2 januari staan de 
kranten vaak bol van de uit de handgelopen 
feesten. Voor veel hulpverleners op straat is dit 
niet de meest prettige avond om te werken. 
Vandaar de workshop Streetfight. Wat kun je 
doen als praten niet meer helpt!? Regelmatig 
wordt in nieuwsberichten beschreven dat om-
standers niet hebben ingegrepen tijdens drei-
gende situaties op straat. Ze waren ‘bevroren’, 
wisten niet hoe te reageren of ging opnamen 
maken met hun telefoon. Omstanders gingen 
‘vluchten’, liepen door of deden net of zagen ze 
de situatie niet gebeuren. Het laatste wat kan 
worden gedaan en wat helaas te weinig gebeurt 
is ‘vechten’, proberen in te grijpen in de situatie 
om erger te voorkomen. In de psychologie 
worden deze termen vaak in het Engels 
gebruikt te weten; fight, flight en freeze. Tevens 
wordt er vaak aan toegevoegd dat flight en met 
name freeze geen bewuste keuze is, maar het 
is iets wat je overkomt. 

In de workshop Streetfight willen we het tegen-
deel bewijzen. Wij denken namelijk dat wanneer 
je weet hoe te handelen je gemakkelijker over-
gaat tot handelen. Vergelijk het maar met 
EHBO, wanneer je de vaardigheden beschikt 
om iemand zijn wond te verzorgen ga je dit 
doen, wanneer je het niet weet zal je het laten 
en wacht je tot een ander handelt. We gaan 
overigens niet beweren dat je na deze work-
shop altijd over zla gaan tot handelen, wel 
achten wij de kans groter. Tijdens de workshop 
zal zoals jullie gewend zijn aandacht zijn voor 
het fysieke, het mentale en het conditionele 
aspect van streetfight. Tevens zal er aandacht 
zijn voor verschillende scenario’s die op straat 
kunnen plaats vinden. Ook is het mogelijk om 
zelf een scenario in te brengen. Doe dit wel 
voorafgaand aan de workshop en nog liever 
een week eerder, zodat het scenario goed kan 
worden voor-bereid. Alles wat in de workshop 
wordt aangereikt valt binnen de wettelijke 
kaders (Art. 41) en mag dus gebruikt worden. 

Ben je ouder dan 15 jaar, is je interesse gewekt 
en lijkt jou/ u leuk om deel te nemen aan deze 
workshop geef je/ u dan snel op. Opgeven kan 
via de mail: wstellingwerf@hotmail.com of via 
de telefoon 06-48465543. Geef je snel op want 
vol=vol. Ook is het mogelijk om via het boven-
staande nummer en/ of emailadres vrijblijvend 
informatie in te winnen. De deelname kosten 
bedragen  25.- Let op om mee te kunnen 
doen heb je GÉÉN ervaring nodig met vecht- 
en/ of verdedigingssporten. 
 
Tenslotte wil ik nog benadrukken dat wij jullie 
niet gaan leren om op straat te gaan vechten. 
Wij geven jullie tips en vaardigheden welke je 
kan doen als praten niet meer helpt? Be prepa-
red!! Maar probeer het eerst met woorden op 
te lossen want zoals je Sun Tzu (Chinese gene-
raal) al zei: the best fight is the one not fought.
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Stichting Multi Functioneel Complex “It Fliet” 
te Witmarsum heeft voor de aanschaf van een 
onderhoudsequipement voor de sportvelden 
een verzoek om een bijdrage ingediend bij de 
Stichting tot Nut. Dit verzoek is gehonoreerd 
met een bijdrage van  7.000.

Samen met de bijdrage van een aantal sym-
pathisanten en sponsoren stelt het de Stichting 
in staat om met behulp van een brede vrij-
willigersgroep onze doelstelling te realiseren 
en daarmee de sociale cohesie te bevorderen. 
Door zelfwerkzaamheid kunnen tevens de stij-
gende gebruikerstarieven deels worden gecom-
penseerd. De stichting en de gemeenschap in 
de regio Witmarsum zijn dan ook ontzettend 
ingenomen met de bijdragen. Op vrijdag 9 
januari is door Mechanisatie D. Kuipers uit 
Witmarsum de nieuwe aanwinst afgeleverd op 
het sportcomplex. 

Het MFC heeft als doelstelling het gelegenheid 

geven tot het beoefening van sport en hieraan 
gerelateerde culturele activiteiten. In de periode 
2008-2010 heeft zij in eigen beheer met een 
grote groep vrijwilligers een gebouwencomplex 
volgens de modulaire variant gerealiseerd. Bij 
het ontwerp is rekening gehouden met aan-
sluitend een toekomstige sporthal. Momenteel 
maken diverse verenigingen en organisaties 
gebruik van het complex als onder meer de 
voetbal en kaatsvereniging, beide basisscholen, 
atletiekgroep en worden de dorpsfeesten als-
mede de koningsspelen hier georganiseerd.

De stichting is een Sociaal Belang Behar-
tigende Instelling (SBBI) hetgeen inhoudt dat 
over schenkingen geen belasting verschuldigd 
is. In de door het MFC opgestelde toekomst-
visie staan realisering van een kunstgrasveld, 
ruimere parkeergelegenheid en sporthal 
gepland waar samen met de gemeente naar 
mogelijkheden worden gezocht om hier invul-
ling aan te geven.

Bijdrage Stichting tot Nut voor Stichting MFC “It Fliet” Witmarsum

v.l.n.r.: de vrijwilligers Oeds Broersma, Henk Bergsma, Piet Brouwer en Jan de Jong.

eigen fotoeigen foto

Grote deelname bij 
zaalkaatsen KV Exmorra 
Makkum - Op 10 januari jl. werd voor de 
jeugdleden van KV Exmorra een onderlinge 
wedstrijd georganiseerd in de sporthal te 
Makkum. Met een hoge deelname was het 
doorkaatsen geblazen. Op de lijst stonden 
maar liefst 40 jeugdkaatsers en dat was ook 
precies wat er in de zaal aan kinderen paste. 
Er werd gekaatst in drie klassen. In de A-klasse 
kaatsten 8 partuur in een lijst. In de B-klasse 
kaatsten ook 8 partuur een lijst en in de C-klasse 
één poule van 4 partuur. Een prachtige lijst 
van totaal 20 partuur van tweetallen. 

Om 13.00 starten de eerste wedstrijden in de 
A-klasse. In de halve finale won partuur Douwe 
Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper van 
Christiaan Stremler en Sigrid Strikwerda op de 
stand van 5-3 6-2. In de andere halve finale 
werd erg spannend gekaatst. Partuur Sietze 
Zijlstra en Jarno Feenstra wist op 5-5 6-6 te 
winnen Simme Tolsma en Gerde Lycklama à 
Nijeholt. Wat een prachtige partij ! In de finale 
was het partuur Sietze en Jarno uitgekaatst 
en op de stand van 5-1 6-2 waren de eerste 
kransen van 2015 voor Douwe en Nynke. 

In de B-klasse waren 8 partuur. De halve finale 
ging Niels Steigenga en Marije Kuiper tegen 
Jurre Reitsma en Yara de Boer. Niels en Marije 
waren duidelijk sterker en wonnen deze partij 
met 5-0 6-2. De andere halve finale werd 
gespeeld tussen Femke Kuiper en Willem 
Jelle Feenstra tegen Sydo Dijkstra en Felker 
Elgersma. Ook hier was een hele spannende 
partij en waren Sydo en Felker toch de sterk-
sten op 5-5-4-6. In de finale waren Niels en 
Marije na een mooie finale de verdiende win-
naars op de stand van 5-3 6-4.

In de C-klasse werd gekaatst in één poule van 
vier partuur. Het partuur van Aise Salverda en 
Kjelt Elgersma wisten alle partijen te winnen, 
behaalden 21 punten en pakten de krans. 
Voor Kjelt was dat de eerste krans ooit! De 
tweede prijs was voor Hedwich Steigenga en 
Doutsen Feenstra zijn behaalden in drie par-
tijen 17 punten. Voor Doutsen de eerste kaats-
prijs ooit!

A-Klasse winnaarsronde:
1. Douwe Lycklama à Nijeholt en Nynke Kuiper
2. Sietse Zijlstra en Jarno Feenstra

A-Klasse verliezersronde:
1. Jelmer Dijkstra en Rianna Twijnstra
2. Nienke Zijlstra en Jacco Tolsma

B-Klasse winnaarsronde: 
1. Niels Steigenga en Marije Kuiper
2. Sydo Dijkstra en Felker Elgersma

B-Klasse verliezersronde:
1. Jeljer Abma en Hilde Stremler
2. Ingmar Elgersma en Marit Feenstra

C-Klasse:
1. Aise Salverda en Kjelt Elgersma
2. Hedwich Steigega en Doutsen Feenstra

Bolsward - Ging de eindejaarsbijdrage in 2013 
nog naar 3FM Serious Request, ditmaal 
maakte het Bolswarder glasbedrijf De Wolk 
Glas een bijdrage van 250 euro over naar de 
Voedselbank Bolsward. 

,,Elk jaar, vertelde directeur Celal Bulut, stellen 
wij aan het eind van het jaar een bedrag 
beschikbaar voor een goed doel. In 2014 viel 
onze keus op de Voedselbank Bolsward.''

Penningmeester Jan Dijkstra nam met zicht-
baar genoegen de ,eindejaarsuitkering' in 
ontvangst. In een reactie liet Dijkstra weten 
dat de Voedselbank Bolsward blij is met elke 
steun die de stichting krijgt. ,,Of dit nu geld is 
of voedsel, dat maakt niet uit. Wij zijn er blij 
mee.'' 

Meer info op www.voedselbankbolsward.nl of 
volg de Voedselbank Bolsward op facebook.   

De Wolk Glas steunt Voedselbank Bolsward
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Volleybalprogramma
Vrijdag 16 januari
19:00u  Wisky MC 1 - Makkum XC 1
20:15u  Staveren HS 1 - Makkum HS 1
20:15u  Makkum MA 1 - A.V.C. '69 MA 2
20:15u  Makkum MB 1 - BEO MB 1
20:30u  Makkum DS 1 - Leevoc DS 2
20:30u  D.B.S. DS 2 - Makkum DS 2
21:30u  Makkum DS 3 - Molkwar DS 1
21:45u  S.V.W. DS 5 - Makkum DS 4

Gezond & Vitaal
Fysiotherapie, Fitness&Sport, Health en Animatie
(kinder) Fysiotherapie (ook op afspraak in Súnhûs!)
Oncologische fitness, sportmogelijkheden en animatie 
mogelijk bij: Beach Resort Lifestyle
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
T 0515-231551 M info@lifestyle-makkum.nl

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiotherapie en Meridiaantherapie                                                                                                                           
C.J. Tjeerdema - tel: 0515-232119                                                                                                     
www.praktijktjeerdema.nl

Body Balance Anneloes
Shiatsu & Massagetherapie
www.bodybalanceanneloes.nl / 06-11054874

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
Magnetiseren ontspannend voor lichaam en geest
www.momentvoorjezelf.com

Uitslagen 
PSV de Halsbânruters
Harich 11 januari
Yvonne Philipse lwam hiet met haar nieuwe 
troef Cote D’Or uit in de klasse L1. In de 1e 
proef was het even wennen maar leverde een 
winstpunt op met 189 punten. De 2e proef 
ging veel beter eb leverde 2 winstpunten op 
met 198 punten. De eerste 3 winstpunten zijn 
binnen!

Sneek selectie 11 januari
Juliën Beersma kwam met Waldfride Fan Ryp-
Ein uit in de klase Z1. De 3e prijs werd mee 
naar huis genomen met 217 punten en gese-
lecteerd voor de Friese Kampioenschappen in 
februari.

Fokproduct Master Fan Ryp-Ein (Thorbenx-
Tsjerk) is tijdens de hengstenkeuring in het Fec. 
aangewezen voor het Centraal Onderzoek. En 
dus bijna dekhengst!! Een felicitatie waard.

Uitslagen
De Waardruiters
Harich 10-01 Paarden Dressuur:
Klasse L2: Noa Gerritsma met Rose, 2 winst-
punten met 185 en 181 punten.

Klein CH Franeker 11-01 Pony’s Springen:
C-pony klasse BB: Yara de Vries met Yavri’s 
Roxi, 1e parcours 4 str.p./stijl 69,5 – 2e parcours 
foutloos/stijl 67,5/2e prijs.

Sneek 11-01 Selectie FK Paarden Dressuur:
In Sneek werd de 2e selectie voor de Friese 
Kampioenschappen Z dressuur verreden, hier-
bij startte Marieke Lombaard met Alpha Chin 
in de klasse Z1, 208 punten, goed voor een 
startplaats tijdens de FK 14-02 a.s..

Makkum – Maarten de Witte van DES en 
Maud van der Veen van Sparta wonnen zondag 
21 december het dorpentoernooi in sporthal 
Maggenheim in Makkum. Het toernooi – wat 
voorheen het Wûnseradiel-toernooi was – 
werd dit keer in afgeslankte vorm georgani-
seerd door de gymnastiekverenigingen V&O 
Witmarsum, Sparta Arum en DES Makkum. Er 
deden 68 meisjes en 12 jongens aan mee. 
Door een strakke planning en een goede 
organisatie verliepen de wedstrijden voor-
spoedig. Het was een leuke sportieve dag 
waar veel prijzen werden gewonnen door de 
leden van DES. Een prachtig resultaat waar 
leidster Sjoerdtje de Jong trots op mag zijn.

Uitslagen:
Wedstrijdronde 1:
Meisjes niveau 12 – geb. 2007 t/m 2008: 
1. Sofie Koops (DES) 
2. Franka Huisman (DES)

Meisjes niveau 11 – geb. 2006 t/m 2007: 
1. Maud van der Veen (Sparta) 
2. Marike Gillebaard (Sparta)

Meisjes  Recreatie 1 – geb. 2003 t/m 2005: 
1. Esmee Roorda (DES) 
2. Fardau Bakker (Sparta) 
3. Senna Poog (DES)

Meisjes Recreatie 1 – geb. 2006 t/m 2008: 
1. Nienke Tjeerdema (DES) 
2. Sanne Feenstra (DES) 
3. Marja Haarsma (DES)

Meisjes Recreatie 2 – geb. 2007 t/m 2008: 
1. Diana van der Geest (DES) 
2. Denise de Witte (DES) 
3. Isa Mei-Ling Chiu (DES)

Meisjes Recreatie 2 – geb. 2003 t/m 2005: 
1. Maud Roomeijer (V&O) 

2. Ruth de Groot (V&O) 
3. Saskia Breeuwsma (V&O)

Meisjes Recreatie 3 – geb. 2003 t/m 2006: 
1 Gabriele de Boer (DES) 
2. Meike Breeuwsma (V&O) 
3. Janieke Slagman (V&O)

Meisjes Recreatie 3 – geb. 2007 t/m 2008: 
1. Amerins Breeuwsma (V&O) 
2. Meini van Abbema (V&O) 
3. Amarens Hofstra (V&O)

Wedstrijdronde 2:
Meisjes niveau D3 – geb. 2006 t/m 2007: 
1. Nynke Herrema, 
2. Amarens Ypeij 
3. Minthe de Vries

Meisjes niveau D3 – geb. 2005: 
1. Petra Brouwer (Sparta) 
2. Romy Cuperus (DES) 
3. Riki Koops (DES)

Meisjes niveau D3 en D2 – geb. 2003 t/m 2004: 
1. Lucia Buwalda (V&O) 
2. Astrid van Hettema (V&O) 
3. Marrit van der Wal (V&O)

Jongens niveau 17 – geb. 2007 t/m 2008: 
1. Youp Bruinsma (V&O) 
2. Jared Genee (DES) 
3. Idwer Hoornveld (V&O)

Jongens niveau 16 – geb. 2006: 
1. Redmer Ypeij (V&O) 
2. Mark Okkema (V&O)

Jongens niveau 15 – geb. 2005: 
1. Maarten de Witte (DES) 
2. Sjoerd Adema (DES)

Wedstrijdronde 3
Dames H – geb. 2002 t/m 2003: 
1. Femke de Jong (DES) 
2. Froukje Heslinga (Sparta) 
3. Marrit Ypma (DES)

Dames G – geb.2001 t/m 2002: 
1. Elske Feenstra (V&O) 
2. Rianne de Wolff (DES) 
3. Myrthe Hettinga (V&O)

Dames G – geb. 1998 t/m 2000: 
1. Lysbeth v/d Zee (DES) 
2. Anja Oostenveld (DES) 
3. Jetske Graafsma (DES)

Dames F – geb. 2001 t/m 2002: 
1. Femke Brouwer (Sparta) 
2. Jasmijn van Althuis (Sparta) 
3. Fenna Hofstra (DES)

Dames E: 
1. Karin de Jong (DES)

Maarten en Maud kampioenen van de dag!!!

eigen fotoeigen foto
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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  

Opklapbed wegens overcompleet. Zeer handig 
in een kleine kamer. Gemakkelijk op te klappen 
in witte 2 deurs ombouwkast. Merk Kuperus 
staand model. Spiraal 80x190 dwarsgespannen. 
Ombouwkast diep 45 cm, breed 92 cm, hoog 
203 cm. Prijs  125,- Tel: 0515-231761

Spijlenledikantje wit 60x120 cm. Als nieuw. 
Met matras en toebehoren.  25,-
Tel: 0517-579213

Heeft u spullen voor de rommelmarkt van 
’Actie kerkenwerk’, dan een telefoontje naar  
T. v.d. Heide, 232834

Dames- en herenfietsen. Ook kinderfietsen en 
onderdelen ook erg welkom. Tel: 06-46767747

Ik ben een ervaren huishoudster van 47 en op 
zoek naar werk in en rondom Makkum.
Voor meer info kunt U mij bellen: 06-16117308

Woningruil gezocht in Makkum of omstreken 
vanaf half mei tot half juni. We willen graag 
nabij onze familie zijn in Makkum (3 à 4 weken). 
We bieden aan: een vrijstaande woning vlakbij 
San Francisco, California in een heuvelrijk, 
zonnig gebied (San Anselmo), omringd door 
prachtige wandel- en fietspaden, en op loop-
afstand van een gezellig stadje. Sfeervol huis 
met 3 slaapkamers en mooie tuin. Wij zijn een 
gezin met twee jonge kinderen (2 en 4 jaar 
oud). Wij hebben een kat. 
Emailadres: marjoleinoele@hotmail.com 
of gkuperus@hotmail.com

ALGEMEEN

TE KOOP

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 20.00 uur. Niet op tijd = 

niet geplaatst. Gratis geplaatst tot  250,-. Boven de  250,- 

kost een zoekertje van maximaal vijf regels  7,50 incl. B.T.W. 

De rubriek zoekertjes is alleen voor particulieren. Voor 

zakelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkheden.

Aanleveren via belboei@makkum.nl

GEZOCHT

GEVRAAGD

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

IPL ONTHARINGS AKTIE
OKSEL OF BIKINILIJN € 20,= 

(geldig tot 31-1-2015)

Gediplomeerd acne 
en ontharingsspecialist

Acne en overbeharing in het 
gelaat worden veelal door uw 

zorgverzekeraar vergoed

Gezien in Makkum

Tijdens het nieuwjaarsconcert stond er al een versterking klaar voor de notenkrakers.

Zaterdagavond 17 Januari spelen de bands 
Flash en Defect in de bovenzaal van de Prins. 
De aanvang is 21:00 uur en slechts 1 euro 
entree! In beide bands zitten jonge 
Makkumers. In Defect zitten: Adriaan Bakker, 
Hanna van Koldam en Lisa van Koldam 
vanuit Makkum, voor de rest nog: Marissa de 
Jong, Daphny de Jong, Tom de Bruijn en 
Casper Oukes. En in Flash zit Nynke Kuipers 
uit Makkum, en Markus Zijlstra, Marius de 
Witte, Harmen Mollema en Sijmen Mc Donald. 

Beide bands spelen voornamelijk covers 
maar zijn ook al bezig met het schrijven van 
eigen werk. De bands zijn ontstaan vanuit de 
bandworkshops van de muziekschool. Weke-
lijks oefenen ze en breiden hun repertoire 
gestaag uit. Het mooiste is dan natuurlijk om 
dat alles tijdens een optreden te laten zien. 
Door Sytze Verbeek, de muziekschooldocent, 
worden ieder jaar enkele optredens geregeld. 

Onder andere tijdens het straatfestival en in 
Tzum waren de bands al te beluisteren. 

Afgelopen december ging Flash zelf aan de 
slag om ook optredens binnen te halen. Ze 
vroegen de band Defect erbij om een mooi 
avondvullend programma te krijgen en be-
naderde Sietse Bouma van Café De Prins. 
Die stond er positief tegenover en vele uurtjes 
van voorbereiding volgden. Adriaan Bakker 
van Defect maakte een mooie poster die nu 
in Makkum en omstreken overal te bewon-
deren valt. Een advertentie naar de Belboei, 
geluid en licht werd geregeld.

Je eigen optreden regelen en voorbereiden 
in je eigen woonplaats terwijl alle bandleden 
nog onder de twintig zijn is op zich al een 
prestatie. Een bomvolle bovenzaal van de 
Prins de beste bekroning van alle inspan-
ningen! Dus net stinne mar hinne!

Bandnight in de Prins

Nynke Kuipers en Markus Zijlstra van Flash
eigen fotoeigen foto

Plaats uw zoekertje
in de Makkumer Belboei


