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In dit nummer o.a. No. 1578 - 11 februari 2015

Op reis in de Vermaning: Snertpreek 2015 Door Judith van Lavieren

Makkum - Op zaterdag 7 februari was het 
weer tijd voor een jaarlijks terugkerend 
fenomeen: de Snertpreek in de Vermaning 
van Makkum. Het was weer een bijzonder 
samenzijn. Een bijeenkomst met een preek, 
maar ook met vele verrassende bijdrages 
van de leden en een smakelijk einde: 
samen genieten van de lekkere snert van 
Wijke Sietzema. Dit jaar was gekozen voor 
het thema reizen. Oudste Lieuwe Durksz 
heette de aanwezigen welkom en vertelde 
dat men na een wel heel bijzonder uitstapje 
van de Zusterkring op het idee was gekomen 
om deze snertpreek het reisthema mee te 
geven.

Hoe het precies zat met dat uitstapje werd 
later in de Snertpreek uit de doeken gedaan 
door Hilly en Pietsy. In een samenspraak 
maakten zij duidelijk dat de zusterkring vorig 
jaar besloot om gezamenlijk een museum 
te bezoeken in Wartena. Drie dames waren 
bereid om te chauffeuren. Wijke zou voorop 
gaan, zij wist waar men moest zijn. De andere 
dames konden simpelweg haar rode auto 
volgen…. Op de rondweg van Sneek gooide 
een plotseling opdoemende en maar raak in-
halende ándere rode auto roet in het strakke 
plan van de dames. Per abuis volgde men 
een geheel andere rode bolide. Het werd 
een dag van zoeken, van rijden in dorpen 
met verraderlijk eenrichtingsverkeer. Heel 
makkelijk reed je zo’n dorp in, maar om er 
weer uit te komen….. Na vele omzwervingen 
kwam men uiteindelijk toch allemaal in 
Wartena aan. Hoewel het eigenlijk al sluitings-
tijd was mochten ze toch nog even naar 
binnen. En wonderlijk was het hoe snel de 

reis naar huis verliep. Voor een volgend uit-
stapje bood Hillie Wijke haar tom tom aan. 
Maar misschien moeten de dames van de 
Zusterkring die helemaal niet gaan gebruiken, 
want zouden ze dan nog wel zulke spannende 
avonturen beleven?

Durkje en Dinie speelden moeder en kind in 
het toneelstukje “De Laatste Bus” en door 
hun overtuigende spel was het alsof alle aan-
wezigen met hen bij de bushalte stonden. 
Omdat de bus nog wel even op zich zou laten 
wachten las moeder Durkje het verhaal over 
Jannes voor. Een buschauffeur die op zijn 
laatste rit besluit om van de route af te wijken 
en plankgas naar Makkum te rijden om daar 
naar de Snertpreek te gaan.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door 
jeugdkorps de Notenkrakers van muziek-
vereniging Hallelujah. Voor deze gelegenheid 
hadden de kinderen onder andere Noorse 
muziek ingestudeerd. Maar Oudste Durksz 
had ook nog een verrassend muzikaal inter-
mezzo in petto.         (vervolg op pagina 3)
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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

Motoren nu met beursvoordeel

Verjaardag vieren 
in de Nynke Pleats?

Dat kan al vanaf € 14,00 p.p.!!
(2x koffie met gebakje, 2x warm hapje, 

2x koud hapje, nootjes en 3x consumptie)

Voor foto‛s en info zie www.nynkepleats.nl
Buren 25, Piaam  0515-231707

www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

DONGJUM
Tzummarumerweg 9

Vraagprijs 
€ 149.000,- k.k.VERKOCHT O.V.
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Familieberichten

Kerkdiensten
Zondag 14 februari
Workum - R.K. Parochie, 19.00 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

Zondag 15 februari
Makkum - Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G.J. v/d Ende

Makkum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor N. ten Wolde

Witmarsum - R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A. Bultstra

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

Zurich - Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl

Exmorra/Allingawier - PKN Kerk, 10.00 uur
ZWO-dienst

Schaard - Catechese dienst, 13.30 uur
Voorganger: DS. E.K. Zwerver

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 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

"Op hoop van zegen"

Omringd door de liefde van haar gezin dat haar 
zo dierbaar was, hee   onze lieve zorgzame mem, 
beppe en âldebeppe het leven losgelaten.
  

Ytje Elzinga-Kleiterp
* Makkum,  Makkum, 
   16 oktober 1922    5 februari 2015
 
Sinds 31 juli 1980 weduwe van Abraham Elzinga.

Klaas in liefdevolle herinnering

Luuk en Clara
Bram en Ingrid
Hidde, Maud

Aant en Marloes
Anke Marij
Willemijn
Bram

De dankdienst voor haar leven en de begrafenis 
hebben inmiddels plaatsgevonden te Makkum.

Corresponden  eadres: Kerkeburen 66 F, 
 8754 EB Makkum.

“Bij ieder afscheid 
wordt een herinnering geboren”

Op 5 februari is  overleden onze bewoonster 
aanleunwoning 66-F

Mevr. Y. Elzinga -Kleiterp
Wij wensen de familie veel sterkte met dit 
verlies.

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

Een woord, een gebaar 
of een kaart doet je goed! 

Wij bedanken u hartelijk voor de steun en 
belangstelling die wij mochten ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van ús 
leave mem en grutske beppe

Jetske Volbeda-Postma
Ook kijken wij dankbaar terug op de mooie 
en waardige afscheidsdienst.

Jan en Afke
Anja en Hans
Bauke en Cynthia
en de beppesizzers

Makkum, februari 2015.

Het medeleven en de grote belangstelling bij 
het afscheid van onze innig geliefde

Klaas
was indrukwekkend en hartverwarmend.
Het gee   ons steun en helpt ons om zonder 
hem verder te gaan. 
Onze hartelijke dank hiervoor.

Janny van Malsen-de Vries
Germen van Malsen in liefdevolle 
herinnering
Rita en Dirk, Marieke
Mary-lou

Makkum, februari 2015

Wy binne stil en oandien nei it ferstjerren 
fan us tante:

Ytsje Elzinga Kleiterp
 Makkum: Sytze en Willy
 
  Hinke

 Boalsert: Wiebe en Canny

 en bern

Plaatsingswedstrijden 
turnen in Makkum
Op zaterdag 14 februari vindt in de sporthal Maggen-
heim te Makkum de 1e plaatsingswedstrijd turnen 
voor niveau 11-12 plaats. Zo’n 150 meisjes in de 
leeftijd van 6-12 jaar (pré-instap t/m jeugd 1) uit 
het rayon zuidwest Friesland turnen daarbij een 
vierkamp op sprong, brug, balk en vloer. Tijdens 
deze plaatsingswedstrijd wordt geprobeerd een 
goede prestatie neer te zetten voor plaatsing 
naar het Fries Kampioenschap.
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Openingstijden 

Dinsdag t/m Vrijdag 

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

Zaterdag 09:30-16:00 uur

dag 

0-17:30 

6:00 uur

Kerkstraat 9

8754CP Makkum

Tel. 0515-769018

www.blomynien.nl

ook op facebook       

Wij zijn Fleurop bloemist

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.

Vigilante Horecaquiz
“Win de wisselbokaal & Vigilante Cheque”

Datum & tijd: 24-02 om 19.30 uur

Horeca Kennisstrijd
Stel je eigen team samen. 

Team van max. 6 personen. Inleg:  5,- p.p.

Reserveren verplicht!
Via: restaurant@hoteldevigilante.nl of bellen

Beach Hotel de Vigilante
Holle Poarte 10 / 8754 HC Makkum / 0515-238222

Met behulp van De Bouwers zong hij prachtig 
over de fiets van Pom Potter. Het lied met een 
steeds maar langer wordende tekst zong hij 
helemaal uit het hoofd!

Op de liturgie was het schilderij “De rit naar 
Berlijn” van Hendrik Werkman afgebeeld. 
Dit schilderij gaat over de legende over de 
wonderlijke reis in een hemelwagen die rabbi 
Baalsjem maakt. Hij maakt geen enkele haast, 
ruimte en tijd bestaan niet voor hem omdat hij 
zijn roeping volgt en daar volledig in opgaat.
Daarna werd door alle aanwezigen genoten 

van de snert, de broodjes en het roggebrood. 
Tot slot volgden nog enkele gezangen. Toen 
Lieuwe Durksz aan dirigente Nynke Jaarsma 
vroeg ter afsluiting nog een stuk uit eigen 
repertoire te spelen bleek dat de drie slag-
werkers, geheel volgens de lijn van het pro-
gramma, even op reis waren. Zij hoefden met 
de gezangen namelijk niet te drummen. Maar 
gelukkig verliep hun terugtocht net zo snel als 
bij Zusterkring: Ze zaten zo weer achter het 
uitgebreide slagwerk (de pauken waren een 
primeur dit jaar) en zorgden voor een vrolijke 
muzikale uitsmijter!

Snertpreek 2015 (vervolg pagina 1)

Doarpskrite Makkum spilet it hilaryske blyspul 
“Susters yn Saken” fan Ton Davids en ferfrys-
ke troch Abele Krist. Rezjy: Hinke Wolthuizen. 
Plak: MFC Maggenheim Makkum.

Fol humor en drokke hilaryske sênes is it ferhaal 
fan it kleaster fan mem oerste en de susters 
Agaath, Klara en Francisca dat yn jild pine sit. 
It sjocht der sels nei út dat meikoarten it kleaster 
fallyt gean sil. Aartsbiskop Siemelink, dy 't elts 
jier in wike yn it kleaster útrêsten komt, is dan 
ek fan plan it kleaster te ferkeapjen. Der binne 
sels plannen om fan it kleaster in kasino te 
meitsjen en de susters earne oars te pleatsen. 
De bychtfaar en freon fan de susters, pastor 
Breukelmans, kin tsjin dizze snoade plannen 

neat ynbringe en grypt mar wer, stammerjend 
en al, nei de miswyn. Dan komt ynienen Guus 
Jongeneel, oftewol menhear Bil van Building 
Investments Limitted. In bliere en kordate man 
dy 't grutte plannen hat mei it kleaster......

Spyldata:        
Sneon 14 febr. 2015 20.00 oere
Snein 15 febr. 2015 15.00 oere
Freed 20 febr. 2015 20.00 oere
Sneon 21 febr. 2015 20.00 oere

Foarferkeap: DA Drogist, Markt 1, Makkum
Tagongsprizen: leden  7,50 net leden  12,50
Sneintemiddei’s  bern oant 12 jier  5,-  allinne 
oan de kassa en in spesjale bernelotterij 

Doarpskrite Makkum ”Susters yn Saken”

De volgende bijeenkomst van de Vrouwen 
van Nu afd. Witmarsum e.o. is op 17 februari 
2015 in de Gekroonde Roskam te Witmarsum 
om 19.45 uur. Deze avond is de jaarvergadering 
en daarna verteld Mevr. Nammensma over de 

aardappelteelt in West–Oekraïne. Haar zoon 
was daar bedrijfsleider voor Mriya Agro 
Holding tot……. Dit zal vast een interessante 
avond worden, waarbij gasten en nieuwe 
leden ook van harte welkom zijn.

Vrouwen van Nu afd. Witmarsum e.o.

De officiële opening van de kerk van Skuzum 
zal in 2016 plaats vinden. Dit jaar willen we de 
kerk al voor Skuzum en omgeving openen. 
Graag doen we dat gezamenlijk, daarvoor zal 
er een gelegenheidskoor worden opgericht 
onder leiding van Jan Brens uit Sneek. Na onze 
1e oproep (in de Belboei) hadden we al 15 ‘koor-
leden’, we zouden het geweldig vinden om dit 
koor nog iets uit te breiden en zoeken dus nog 
een paar mensen uit Skuzum en/of omgeving 
(Makkum, Piaam,….). Doet u mee met het 

gelegenheidskoor o.l.v. Jan Brens? De oefen 
datums zijn bekend en de uitvoering zal plaats 
vinden bij de ‘opening’ van het kerkje op vrijdag 
24 april. Na de opening willen we de kerk een 
paar weken openstellen voor amateurs/mensen 
uit de omgeving. Heeft u belangstelling om 
iets te exposeren (foto’s, schilderijen,….)? 

Opgave koor/expositie graag via Linda Miedema; 
via Goed@planet.nl of bel 336543.
Stichting Skúster Tsjerke.

Gelegenheidskoor in Skuzum

Op zaterdag 7 maart organiseert Popkoar 
Wytmarsum een zangdag in de Hoekstien. 
Dirigente is Baukje Hoogstins uit Mantgum. 
De zangdag is voor iedereen die graag zingt. 
Ervaring met zingen in een koor is niet perse 
nodig. Wie het leuk vindt om samen met 
anderen te zingen, kan gezellig meedoen.

Het programma is van 10.00 tot ongeveer 
16.30 uur. Om 10.00 uur is er eerst koffie en 
thee . Daarna oefenen we  de liedjes die we 
aan het einde van de middag aan publiek 
laten horen. We zingen  pop, jazz en bekende 
volkswijsjes. Tussen het oefenen door zijn er 

pauzes en om 12.30 gaan we lunchen met 
soep en broodjes. Voor deze geheel verzorg-
de dag betaal je  7,50. Om 16.00 uur zijn we 
klaar voor het optreden. Bezoekers zijn daar-
bij van harte welkom. Vanaf 15.45 uur staat de 
koffie en thee voor hen klaar. We maken er 
een gezellig halfuurtje van!

Opgeven voor de zangdag kan tot 22 februari 
bij: Coby Yntema, coby.yntema@hotmail.com, 
(0517) 85 18 59  (na 18.00 uur) of bij Esther 
Schippers, estherschippers@ziggo.nl, (0517) 
53 24 75. Graag tot ziens op 7 maart: als deel-
nemer of als publiek!

Zangdag in Witmarsum
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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

Het Makkumer Skûtsje is op zoek naar een 
nieuw bemanningslid om ons team te komen 
versterken.
• Ervaring zou fijn zijn, maar is niet noodzakelijk
• Ben je niet bang aangelegd
• Kun je minimaal 1 keer per week trainen 
 gedurende het seizoen
• Kun je tijd vrij maken om bepaalde weekenden 
 wedstrijden en trainingen te  zeilen
• Vind je het niet erg om buiten het zeilen om 

 ook tijd vrij te maken voor het e.e.a. 
 wat betreft het onderhoud van het skûtsje

Dan zijn wij op zoek naar jou! Woon je in Makkum 
of omgeving en lijkt het je leuk om samen met 
ons de strijd op het water aan te gaan, neem 
dan contact op via: info@makkumerskutsje.nl  
en vertel ons jou motivatie en wie weet verwel-
komen wij je binnenkort bij ons aan boord. 
Het Makkumer Skûtsje

Bemanningslid gezocht!!

Op de stempas die u thuis gestuurd krijgt, 
staat de locatie van een stembureau waar u 
uw stem kunt uitbrengen. Deze indeling wordt 
vooraf gemaakt om het aantal kiezers te ver-
delen over het aantal stembureaus. Aan de hand 
van de laatste verkiezingen heeft de gemeente 
het aantal stembureaus en de locaties ervan 
onder de loep genomen. Deze evaluatie leidde 
tot een nieuwe verdeling van stembureaus: 
een aantal locaties is aangepast of er is een 
stembureau bij gekomen. In totaal zijn er bij 
de komende verkiezingen (op 18 maart a.s.) 
70 stembureaus in de gehele gemeente. Er 
zijn wijzigingen in: Bolsward, Heeg, IJlst, Makkum, 
Workum en verschillende wijken in Sneek.

Op uw stempas, die u 3 maart per post ont-
vangt, staat het stembureau bij u in de buurt 
aangegeven. Woont u in één van bovenstaande 
plaatsen dan is dit dus mogelijk op een 
andere locatie dan u bij de vorige verkiezingen 
gewend was. Maar u bent vrij om in een ander 
stembureau van uw keuze binnen de gemeente 
te gaan stemmen. Bijvoorbeeld vlakbij uw werk 
of het stemlokaal vlakbij de supermarkt of 
school. 

Voor een overzicht van alle stembureaus kunt 
u de op 5 maart huis-aan-huis bezorgde kan-
didatenlijsten raadplegen of onze website 
www.sudwestfryslan.nl

Wijziging stembureaus in de gemeente Súdwest-Fryslân

50PLUS doet in Friesland op 18 maart mee 
met zowel de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten als die voor Wetterskip Fryslân. Op 
maandag 2 februari voltooiden daarvoor Jan 
Waterlander (lijsttrekker Provinciale Staten) en 
Theun Wiersma (lijsttrekker Wetterskip Fryslân) 
namens de politieke partij 50PLUS de regi-
stratie bij respectievelijk het gemeentehuis te 
Leeuwarden en het hoofdkantoor van Wetter-
skip Fryslân in de Friese provinciestad. 

Zowel Waterlander als Wiersma konden onder 
andere ruim veertig steunverklaringen (waar 
er maar dertig nodig waren!) aan de betref-
fende ambtenaren overhandigen. Ze toonden 
zich na afloop dan ook zeer content met de 
voorspoedige gang van zaken. Nu begint het 
campagnevoeren. "It giet oan!", waren dan 
ook de woorden waarmee ze nadien elkaar de 
handen schudden.

50PLUS doet mee aan verkiezingen

Op Woensdag 18 februari a.s. in het Anker 
te Makkum om 14 uur is onze gast Jeltje 
Koopmans. Zij geeft een presentatie over 
Nijkleaster in Jorwert. Nijkleaster staat voor 
rust, bezinning,op adem komen. Een nieuw 
klooster in Jorwert, verbonden aan een 
protestantse plaatselijke gemeente. Een bij-
zondere plek, waar mensen zich in alle rust 
kunnen terugtrekken. Een adempauze, stille tijd. 

Tegelijkertijd is het een plaats waar mensen 
elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek,stilte  
en wandeling,plezier en recreatie. Dus echt de 
moeite waard!!!

Vervoer 
KBO: 0515-231678 
PCOB: 0515-232107
Witmarsum-Wons: 0517-531576

PCOB-KBO wunseradiel

Per 1 januari 2015 is Makkum e.o. aan ons 
toegevoegd en sindsdien zijn wij naarstig op 
zoek naar bewoners uit deze omgeving die 
zitting willen nemen in de WMO-Raad. Dit is 
nodig omdat op dit moment deze regio niet is 
vertegenwoordigd en wij vinden dat u ook uw 
zegje moet kunnen doen. Wij vergaderen 8 
maal per jaar in Workum in het gebouw 
Waldrikhiem van 15.00 tot 17.00 uur. Via toe-
gezonden stukken vragen wij u om mee te 
denken, en dan gezamenlijk tot een advies te 
komen. Per vergadering wordt een kleine tege-
moetkoming plus km-vergoeding gegeven.

Als u zich maatschappelijk betrokken voelt en 
iets voor uw omgeving wilt betekenen, zich wil 
verdiepen in het WMO gebeuren dan is zitting 
nemen misschien iets voor u.

Wij zouden graag met u in contact komen, dat 
kan via het mail adres f.valkonet@hetnet.nl of 
met telefoonnummer 0514-682098.
Wij hopen op positieve reacties.
 
Joke Valkonet, 
voorzitter WMO-Raad IJsselmeerkust

WMO-Raad IJsselmeerkust
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Fysiotherapie
(Sport)blessures COPD/Diabetes
Medical Taping Dry Needling
Oncologische Fysiotherapie Kinderfysiotherapie
Beweegprogramma’s Magnesiumbad
Etc……

U kunt (ook zonder verwijzing) 
een afspraak maken van maandag t/m vrijdag. 

Tevens 's avonds tot 21.30 uur. 
Daarnaast is een afspraak bij onze fysiotherapeuten  

mogelijk in het Sunhus!! 

Voor info: Langezand 2c  -  8754 HR Makkum
0515-231551 info@lifestyle-makkum.nl

CURSUS KLEIN VAARBEWIJS  
1 & 2 in MAKKUM

Cursusdata: 
3-10-17-24-31 maart en 
7-14-21 april 2015

Locatie:
Kantine Gebr. van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum. 

Opgave en informatie:
Ronald van Enkhuizen
Strânwei 11,
8754 HA Makkum. 
Tel. 0515-232665
(na 18.00 uur: 0515-232301)
E-mail: info@gebrvanenkhuizen.nl

Klanten van Poiesz worden met het sparen van 
Jeugd Sponsormunten sponsor van Tennis 
Club Witmarsum. Elke club of vereniging heeft 
wel een verlanglijstje. Bovenaan van Tennis 
Club Witmarsum staat dit jaar : Een bijdrage te 
leveren aan de training voor de jeugd. Zodat 
deze zo laag mogelijk gehouden kan worden.

De bedoeling is om dit via de opbrengst van 
de Poiesz Sponsor actie te realiseren. Mensen 
worden daarom aangemoedigd om hun bood-
schappen te doen bij Poiesz en Jeugd Sponsor 
munten te sparen. Door de munten in de 
koker te stoppen van Tennis Club Witmarsum 
helpt U al mee. En omdat de Jeugd Sponsor 

Actie dit jaar haar 10e editie viert, zijn er extra 
jeugd Sponsoraanbiedingen en winacties waar 
klanten super leuke prijzen mee kunnen winnen. 
Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de koker 
worden gestopt van Tennis Club Witmarsum, 
hoe hoger het sponsorbedrag zal zijn.

Deze munten worden gratis verstrekt bij de 
kassa van alle Poiesz supermarkten. De koker 
van Tennis Club Witmarsum staat bij de 
Poiesz supermarkt in Witmarsum. De actie 
loopt van 2 februari t/m 29 maart 2015. Dus 
onze vraag is, stop zoveel mogelijk munten
in onze koker. Al vast onze hartelijke dank 
hiervoor.

Maar liefst 16 Witmarsumers durfden de uitda-
ging aan te gaan om met elkaar te wedijveren 
om de hoogste eer van lekkerste snertmaker 
van Witmarsum. Zo stonden er op zaterdag 24 
januari jl. 16 ‘hotpots’ op een rij en kon de jury, 
bestaande uit Reitse Spanninga, Jouke Tilstra 
en Hetty Cuperus, beginnen met het proeven 
van de snert. Heel zorgvuldig werden er punten 
gegeven op samenstelling, smaak enz. enz. 
Het inmiddels gearriveerde publiek mocht 
voorlopig alleen van de geuren genieten. 

Om half 5 was de jury eruit en werden de prijs-
winnaars bekend gemaakt. Dit bleken: 1e prijs: 
Gryt Cats, 2e prijs: Eeltje Boomsma en 3e prijs: 
Tiny Jorritsma. Zij ontvingen elk een mooie houten 
pollepel, die was gemaakt door Abe Fokkema 
en van een inscriptie voorzien door Namle 
Hoitinga, medewerker van Te Plak in Pingjum.

Hierna konden de deelnemers aan het Klún-
feest zich aansluiten bij één van de gidsen en 
werd er een wandeling door het dorp gemaakt. 
Op verschillende locaties was een activiteit, 
zoals een spannend verhaal in Aylva-State, met 
elkaar zingen in de Koepelkerk met leden van 
het popkoor en Scheppingsgave en een gitaar-
orkest, toneelspel in Aylva-State en de band 
“De Roels’ beluisteren bij de Otterbar. Daarna 
kon er op het Kaatsplein een klúncircuit worden 
afgelegd. 

Na afloop van al deze activiteiten kon men ein-
delijk de snert proeven, die zo lang prima op 
temperatuur was gehouden dankzij de geleen-
de hotpots. Dat alle snert, ook de niet bekroon-
de, prima te eten was, bleek uit het feit dat alle 
16 potten in korte tijd helemaal leeg waren.

Wordt sponsor van Tennis Club Witmarsum

Uitslag snertwedstrijd Witmarsum

De snert staat klaar om gekeurd te worden.

eigen fotoeigen foto
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Kerkstraat 4

8754 CS Makkum

Tel: (0515) 23 21 11

info@riniafietsen.nl

www.riniafietsen.nl

www.facebook.com/RiniaFietsen

 

STAPEL KORTINGEN
op de gehele wintercollectie!

    1 artikel 50%
2 artikelen 60% 
op alle twee artikelen

3 artikelen 70% 
op alle drie artikelen

Mode & Cadeauboutique
Kerkstraat 29
Makkum
0515-232779
www.makkum.nl/pareltje

Zaterdag 7 februari is Anna Siemensma met haar 
pony Sky Dancer, Fries Kampioen geworden in 
de L2 dressuur met maar liefst een percentage 
van 62,7%. Zaterdag 14 maart mag zij Friesland 
vertegenwoordigen op de Nederlandse Kam-
pioenschappen te Ermelo.

Pinjumer amazone Anna 
Siemensma Fries Kampioen

eigen fotoeigen foto

De Waardruiters
Franeker 24-01  Pony’s Dressuur:
Klasse L2 / C: Iris Ypma met Giorgio Armani, 
181 punten.

Sneek 31-01  Paarden Dressuur:
Klasse L1: Annet Bruinsma met Vardeau, 181 
en 182 punten.
Klasse L2: Jacob van der Heide met Frodo, 
209 en 201 punten /2e prijs.
Klasse Z2: Jacob van der heide met Zantos, 
204 punten.

Cornwerd 01-02  Paarden Dressuur:
Klasse L1: Cathy de Vries met Ynneke van de 
Terpen, 187 en 181 punten.
Klasse M2: Wietske Visser met Ulesta, 195 / 
3e prijs en 184 punten.

Deelnemers Friese Kampioenschappen  
Sneek  07-02 Pony’s / 14-02 Paarden:
Op zaterdag 07-02 starten de pony’s, in de 
klasse L2 / C: Iris Ypma met Giorgio Armani
Eén week later, de 14e strijden de paarden om 
de eer, in de klasse L2: Jacob van der Heide 
met Frodo, Klasse Z1: Marieke Lombaard met 
Alpha Chin en Jacob van der Heide is met 
Zantos reserve in de klasse Z2.

Natúúrlijk zien wij graag iedereen uit de omgeving op een fiets uit 
onze winkel fietsen maar beseffen wij dat dit niet realistisch is. 
Deze advertentie is dan ook om aan te geven dat onze werkplaats 
open staat voor alle fietsen, waar dan ook gekocht! Met tientallen 
jaren ervaring in de fietsenbranche kunnen wij veel fietsen, onge-
acht merk of afkomst, vaak weer snel en veilig op de weg krijgen.

Lukt het u niet om zelf uw fiets naar onze winkel te brengen? 
U kunt altijd bellen om een afspraak te maken zodat wij de fiets op 
komen halen en een reparatie in gaan plannen, wanneer wenselijk 
hebben wij zelfs een leenfiets beschikbaar, ook elektrisch! Deze 
service geldt natuurlijk ook voor de dorpen buiten Makkum!!!

Om deze advertentie kracht bij te zetten: 
Uw fiets klaarstomen voor het voorjaar:
Normaal kost een gouden beurt voor de stadsfiets € 79,95 
en een volledige onderhoudsbeurt voor de E-Bike € 89,95 
Nu tot en met 15 maart: € 49,-

Uw fiets wordt volledig nagekeken en onderdelen worden vervangen 
waar nodig (niet inbegrepen in de actie prijs). Ook aan te raden 
voor de sportieve fietsers! We hopen u oprecht te mogen verwel-
komen in onze winkel, de koffie staat altijd klaar!

Groeten, Timen en Theo Rinia

Ook voor fietsreparaties bent u van harte welkom bij Rinia!

Winterexcursie in het bos
In Gaasterland nabij het dorp Rijs ligt het 
Rysterbosk; een prachtig oud wandelbos met 
statige lanen. Een gids van It Fryske Gea neemt 
u op zaterdag 21 februari mee op wandel-
excursie door dit bijzondere bos. De excursie 
is van 10.00 tot 12.00 uur. Opgave kan tot 20 
februari 12.30 uur via www.itfryskegea.nl of tel. 
(0512) 381448. Deelname is voor leden van It 
Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, 
niet-leden betalen  4,- en kinderen tot 12 jaar 
 2,- per persoon.
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 14 februari
competitie  
AVC 1 - Makkum 1 14.30
Makkum 3 - Scharnegoutum 2 14.30

oefenwedstrijden
Makkum c2 - Cvvo c5 10.30
Makkum 2 - Tzum 1 12.30

kantinedienst
Anette Meina / Hanny Brandsma 12.00-15.00
Kantine commissie 15.00-19.00  

Vrijdag 13 februari
20:15u  Top en Twel DS 2 - Makkum DS 3
20:15u  Makkum MA 1 - HeVoC '89 MA 1
20:30u  Makkum DS 2 - vc Bolsward DS 3
21:45u  vc Bolsward HS 2 - Makkum HS 1

Zaterdag 14 februari
17:00u  VC/Zeus2K DS 1 - Makkum DS 1

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

Agenda
Donderdag 12 februari
Makkum - Avondrust, Bingo, 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 13 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Maandag 16 februari
Makkum - Avondrust, Schilderclub, 
aanvang: 14.30 uur in de Túnkeamer
Hiervoor geldt een eigen bijdrage van  2,-

Makkum - Avondrust, Zingen, 
aanvang: 15.15 uur in het restaurant

Dinsdag 17 februari
Makkum - Avondrust, Shuffelen, 
aanvang: 10.00 uur in de gymzaal

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

Woensdag 18 februari
Makkum - Avondrust, 
Meer Bewegen Voor Ouderen, 
aanvang: 10.15 uur in de gymzaal

Makkum - Het anker, PCOB-KBO wunseradiel
Jeltje Koopmans geeft een presentatie
over Nijkleaster in Jorwert. 
aanvang: 14.00 uur

Makkum - Bibliotheek, Wat een kunst!
Tot half maart een gevarieerde collectie kunst-
boeken in de bibliotheek.

Witmarsum – Ook eens mee willen doen aan 
het winterloopje in Makkum. Dat kan via de 
Start to Run hardloopcursus in Witmarsum. 

Wat is de Start to Run? 
De Start to Run is een project met beginnende 
hardlopers die gezamenlijk kennis willen 
maken met de loopsport. De belasting van de 
trainingen wordt geheel afgestemd op het 
niveau van de groep. Gestart wordt met een 
lage belasting van de trainingen en gedurende 
de Start to Run ontwikkelt zich het niveau. De 
trainingen bestaan niet alleen uit lopen, maar 
ook uit oefeningen (loopscholing/kracht/coör-
dinatie). 

Als je graag meer wilt bewegen in 2015, is hard-
lopen een fijne sport om mee te beginnen. Het 
is een eenvoudige, laagdrempelige vorm van 
bewegen; gezond voor lichaam en geest. Hard-
lopen is goed voor je conditie, je verbrandt 
massa’s calorieën en je gaat je fitter voelen en 
de voldoening ervaar je echt niet alleen achter-

af!Met Start to Run, het hardloopprogramma  
van de Atletiekunie voor beginners, werk je op 
een verantwoorde manier aan een fitter lichaam. 
Onder begeleiding van enthousiaste hardloop-
specialisten zet je samen je eerste stappen op 
weg naar meer energie. Als je er moeite mee 
hebt dat andere mensen jou zien hardlopen, 
misschien hijgend met een hoofd als een 
tomaat, denk dan maar: ik loop! Ik doe het!’
Na zes weken trainen met je loopmaatjes ben 
je helemaal klaar voor de Start to Finish loop 
op de 7e zaterdag. Je kunt dan ongeveer 
25 minuten hardlopen, believe it! De laatste 
Start to Run in Witmarsum start op zaterdag
7 maart en eindigt op zaterdag 18 april. 
Daarna heb je geen excuus meer om op de 
bank te blijven zitten, ga mee naar buiten!

Ben je al enthousiast of wil je eerst nog meer 
weten? Aanmelden via www.starttorun.nl Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Janny Yntema tel: 0517-850573 of via de mail 
jannyyntema@gmail.com

Laatste Start to Run hardloopcursus in Witmarsum

D2 prijswinnaars met sponsor Sjouke Elgersma

Zaterdag 7 februari werd het jaarlijkse 
pannatoernooi in de gymzaal in Witmarsum 
gehouden voor de F- tot en met de D-pupillen 
van SV Mulier. 65 jongens en meisjes lieten 

weer mooie wedstrijdjes zien in de twee panna-
kooien, waarvan er 1 beschikbaar was gesteld 
door Jats Sport- en Spelverhuur.

In de pannakooi zagen we prachtige passeer-
acties en een aantal maal ging de trukendoos 
helemaal open en konden de toeschouwers 
genieten van een aantal pannas. De finale-
wedstrijden om de prijzen werden fanatiek 
gespeeld en leverde prachtige en spannende 
duels op. Na afloop waren er voor alle deel-
nemers mooie prijzen, beschikbaar gesteld 
door Elgersma Rijwielen in Witmarsum.

Als we alleen al naar het enthousiasme van 
onze jeugdleden kijken tijdens het toernooi 
kunnen we zeggen dat het weer een geslaagd 
toernooi was!

SV Mulier Pannatoernooi weer groot succes!

eigen fotoeigen foto
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Zwarte leren 3-zits bank z.g.a.n.  200,- Spectrum 
enceclopedie met wereldatlas  30,- Yamaha elec-
trisch orgel  50,- Oude typemachine  10,- 
Tjalkstraat 21 Makkum, Tel: 0515-231705

Gegalvaniseerd koppelbaar landhek. 3 meter breed. 
Als nieuw.  70,- Tel: 0515-579346

Draaibare ijzeren ansicht kaarten houder, ook 
geschikt voor b.v. foto's. Er kunnen 60 in.  35,-
Tel: 0515-579346

Aquarium Jewel Vision 260 kleur beuken. Incl. meubel. 
Met alle toebehoren incl. vissen Vraagprijs  225,- 
tel. 06-54397508

Student biedt aan: alledaags computerhulp bij u 
aan huis. Voor meer info tel: 06-23382228

Wie zou met mij een stalling/werkruimte/schuur willen 
delen?? Bel voor info 06-55853044

Dames- en herenfietsen. Kinderfietsen en onderdelen 
van fietsen ook erg welkom. Tel: 06-46767747

Ferwoude, Buren: Witte ex-kater met her en der een 
rode vlek. Witte staart met paar rode en witte ringen 
nabij uiteinde. Heeft een chip.
Makkum, Doniastraat: Zwart met bruin gemarmerd 
cyperse ex-kater, Maine Coon. Half-langharig met 
pluimstaart. Heeft een chip.
Witmarsum, Âld Rij: Zwart-wit ex-katertje, o.a. smalle 
witte 3-hoek op snoet, witte bef en sokjes.
Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi Zuidwest 
Friesland, tel. 088-0064692.

TE KOOP

AANGEBODEN

GEVRAAGD

VERMIST

Zoekertje

VOOR PRECISIE AFWERKING 
VAN UW HOUT REPARATIES

LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com

Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl

www.kapsalonnynke-beauty.nl

kapsalonnynke-beauty.nl

Openingstijden:
maandag 9.00 tot 18.00
dinsdag 8.00 tot 18.00
dinsdagavond 19.00 tot 21.00
woensdag 8.00 tot 18.00
donderdag 8.00 tot 18.00
vrijdag 8.00 tot 18.00
vrijdagavond 19.00 tot 21.00
zaterdag 9.00 tot 13.30

Engwierderlaan 5 Tel. 0515-232300

8754 JE Makkum  www.karinkoornstra.nl

ENDERMOLOGIE: LIPOMASSAGE
Een mooi, strak en gezond Lichaam zonder chirurgische ingreep

  introductieprijs € 45,= 

Gezien in Makkum

Hilly en Pietsy tijdens de snertpreek waarin ze op humoristische wijze over het zusterreisje naar 
Wartena vertelden.

Oude tijden herleven. Precies vijftien jaar 
geleden stonden de Zware Jongens met 
twee feestsingles tegelijk in de hitlijsten: Het 
Bejaardenlied en Anton aus Tirol. Vorige 
week, vijftien jaar later werd het kunstje 
herhaald. De single “Het Bier” is een week 
uit en inmiddels al meer dan 25.000 keer 
bekeken op youtube. Ook vorige week, ging 
de tweede single van de Zware Jongens in 
premiére en wel op 3FM. Samen met Coen en 
Sander werd het deels Friestalige single 
“Mastesjen” opgenomen. DJ Sander wilde 
iets doen met zijn Friese roots en er werd 
besloten om samen met de Friese Zware 
Jongens een lied op te nemen. 

“It’s a sin” van de Pet Shop Boys werd vak-
kundig verbouwd tot “Mastesjen” en is nu 
waanzinnig feestelijk nummer geworden! In 
de clip zijn o.a. Johannes Rijpma en Piet 
Paulusma te zien. De productie van beide 
singles was ook een Friese aangelegenheid. 
DJ Syb en DJ Ronald van Bughouse Music uit 
Buitenpost waren voor beide singles verant-
woordelijk.

Het Bier: 
www.youtube.com/watch?v=b1FX-m16Iag
Mastesjen: (Clip en gratis download)
www.coenensandershow.bnn.nl/item/1112

Twee singles voor de Zware Jongens

eigen fotoeigen foto


