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Team Moai Fuort neemt deel aan Barrelchallenge
Door Judith van Lavieren
De “Barrelchallenge wintereditie” wat houdt
dat in? “Een week lang door Scandinavië
touren met een barrel. Iedere dag een paar
honderd kilometer rijden plus opdrachten
doen. Je voertuig moet APK gekeurd zijn en
voorzien van winterbanden en natuurlijk een
oude barrel, dus van 1999 of daarvoor zijn.
Daarbuiten zijn er geen eisen, van kever tot
Volvo tot vrachtauto: het reed allemaal mee.”
Aan het woord zijn Gerrie Krikke, Paula Helfrich, Lando Lemstra en Elske Vrolijk. In de
week van 12 tot 19 februari gingen zij de uitdaging aan om deze winterse tocht te volbrengen.
“We hebben op goed geluk een barrel gekocht”, zegt Lando. “En hem toen op zijn
Fries opgepimpt”, vult Gerrie aan. “Friese
klompen op de motorkap en een Friese vlag
op de auto.” Garage Tolsma uit Exmorra
heeft de auto rijklaar gemaakt, René van der
Bles sponsorde brandstof en Nico Morien
velgen. Siepie Canrinus zorgde voor de finishing touch door middel van bestickering.
Talloze oude stickers, waaronder echte collector-items uit 1988, werden door hem beschikbaar gesteld en zorgden voor een uniek
imago.
“Meestal zaten we van 8 tot 8 in de auto. We
reden om en om. We legden elke dag zo’n
500 kilometer af. Onderweg moesten we opdrachten doen. Meestal bestonden die uit
het opzoeken van bijvoorbeeld een standbeeld en daar dan een foto van maken. Ook
moest er iedere dag een eland gespot worden”, zegt Elske
Op een gegeven moment werd een eland
wel van heel dichtbij gespot tijdens een bijna-aanrijding. Imposante dieren, hoog op de
poten en met een kop zo groot als een autoraampje. Een hele schrik maar het liep voor
de eland en ons Makkumer team genaamd
Moai Fuort gelukkig goed af. Ook de auto
hield zich goed. “Er brandden wel eens wat
lampjes, maar we zijn een van de weinigen
die nooit stil gestaan hebben”, aldus Lando.
“Het gaat er bij de challenge niet om om zo
snel mogelijk van A naar B te rijden. Het gaat
om het touren. Vooral de tijd nemen om te
genieten van al die geweldige uitzichten,
prachtige zonsondergangen en bevroren
watervallen was ons credo. Zo zijn we een
keer van de route afgeweken om een elandenpark te bezoeken en hebben we ook een
bezoek gebracht aan de boerderij van kennissen van Lando en Elske in Zweden. Alleen
om naar het beginpunt te komen zijn we over
de snelweg gegaan, daarna was het mooie

No. 1635 - 8 maart 2017
Met dank aan onze adverteerders en
vrienden van de Belboei verschijnt de Belboei ook in 2017 tweewekelijks. Het wel
of niet plaatsen van artikelen is de verantwoordelijkheid van de redactie. Wilt u
zeker weten dat uw advertorial of artikel
geplaats wordt, dan kan dat door het betalen van een plaatsingsvergoeding.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

Huisman
Dak- & Zinkwerken
Makkum
0515-231008

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

voor al uw dakbedekkingen en zinkwerken

routes rijden. Vooral de Atlantische weg ( de
lange brug bekend uit diverse tv-series) was
prachtig”, vertelt Paula.
Was het nou werkelijk een tocht voor malloten zoals het Dagblad Van Het Noorden
schreef? “Dat vind ik niet”, zegt Gerrie. “Het
is goed georganiseerd, er rijden bezemwagens en in geval van pech ben je verplicht
elkaar te helpen. Mannen en vrouwen van
alle leeftijden deden mee. Het is wel een
voorwaarde dat je van een beetje avontuur
houdt.” De vraag of deelname voor herhaling vatbaar is wordt door team Moai Fuort
volmondig en zonder aarzelen met ja beantwoordt. De volgende keer zullen er wel meer
Makkumers meedoen, schatten ze in. “Folgende kear gean wy ek, sizze se dan. It stekt
oan, he?”

Levering en reparatie TV's
satellietontvangst | kabeltelevisie | digitenne
Ook voor camper, caravan en boot!
WD-SAT | SAAD 7 | 8731 DC WOMMELS
TEL: 0515-331572 | MOB: 06-50827103
INFO@WDSAT.NL | WWW.WDSAT.NL

EIGEN HUIS
VERKOPEN?
Meld u dan nú bij ons aan
dan kunnen we dat nog regelen vóór
de NVM Open Huizen Dag van 1 april!

m a k e l a a rs en ta x a teurs
www.kingmawalinga.nl

tel. 0515-233664
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Familieberichten
GEBOREN

Tien vingertjes, tien teentjes
alles erop en eraan
klaar om na negen maanden
in mama's buik
op ontdekkingsreis te gaan
Dolgelukkig zijn wij met onze kleine meid

Ylena Adema
17 februari 2017
5.59 uur - 2690 gram - 44 cm
Jorn Adema en Ellen van Hijum
De Gearen 1, 8754 KC Makkum

DANKBETUIGING

Nu je er niet meer bent
mis ik je meer
dan duizend malen
ik zal nog vaak herhalen
hoe je gemist wordt
en hoe lief je was.
Wij willen u heel hartelijk bedanken
voor alle medeleven tijdens het ziek
zijn en na het overlijden van ons
prinsesje

Alisha
Ons verdriet en gemis is niet onder
woorden te brengen, maar het doet
ons goed dat er aan
ons gedacht wordt.

Wij gaan door
Kleine tuinartikelen worden
weer aangevuld.

Kom in de winkel en
zie vele aanbiedingen
“HG doet wat hij zegt”
vele produkten ook te bestellen.

Venema dhz en tweewielers
Makkum

Angela en Marinus van Malsen
Rayan
Klaas en Marchje

OVERLIJDEN
“Er is niets dat voorgoed verdwijnt
als men de herinnering bewaart”
Op 2 maart is overleden onze
bewoonster van app. 129 mevrouw

A. de Boer-Wolthuizen

Jurre in liefdevolle herinnering
Jorrit

Jelmer

Haley
Faya

Simon

U wilt toch ook gevonden worden op

Wij wensen de familie veel sterkte met
dit verlies.
Directie, bewoners, personeel
en vrijwilligers PATYNA
Locatie woon(zorg)centrum Avondrust.
Makkum, maart 2017

Begrafenisvereniging van Makkum e. o.
Nodigt haar leden uit voor de 113e ledenvergadering die gehouden zal worden op
donderdag 23 maart 2017 om 20.00uur in K.C. Het Anker te Makkum.
Agenda
1. Opening
2. vaststellen agenda
3. kort verslag vorige leden vergadering(is ter verg. aanwezig)
4. Financieel verslag(is ter verg. aanwezig )
5. Verslag kascontrole
6. Vast stellen contributie en ledenkorting
7. Mededelingen
8. Bestuursverkiezing: Aftredend volgens schema Otto Adema (herkiesbaar)
Tegenkandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de ledenvergadering.
9. Rondvraag
10. Sluiting
Het Bestuur

Hjirby wurde alle leden fan de Doarpskrite Makkum útnoege ta it bywenjen fan
de Algemiene Ledengearkomste op tongersdei 16 maart 2017 om 20.00 oere yn
“de Zwaan” te Makkum.
Wurklist
* Iepening
* Meidielings en ynkommen stikken
* Oantekeningen jiergearkomste 2016
* Jierferslach 2016-2017
* Finansjeel ferslach 2016-2017
* Ferslach kaskommisje
ôfgeand: Paul Doedel
* Bestjoersferkiezing:
Ôfgeand en net werkiesber: Toos van As
It bestjoer draagt foar: Alet Koornstra
* Tariedings 2017-2018
* Omfraach
* Sluting
It bestjoer
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Voorjaarsconcert Samar en Forte
Door Judith van Lavieren
De Makkumer koren Samar en Forte geven
zondagmiddag 12 maart een voorjaarsconcert
in de Van Doniakerk. Het begint om half vier
en de toegang is gratis. Samar en Forte zullen
elk hun eigen repertoire ten gehore brengen.
Daarnaast worden ook een aantal stukken
gezamenlijk uitgevoerd. Ter bestrijding van de
onkosten wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. De koren waren elkaar al eerder
tegengekomen bij het kerstconcert met meerdere koren. Daar werd afgesproken om samen
op te gaan treden en daarvoor werd de voor
koren rustige tijd voor het voorjaar gekozen.
Na de kerstdrukte en voor de concerten rondom Pasen. De voorbereiding is al in volle gang.
Naast afzonderlijke repetities met het eigen
koor studeren Samar en Forte uiteraard gezamenlijk de stukken in die ze met de twee koren
samen gaan uitvoeren. “Erg leuk om te horen
hoe mooi het bij elkaar aansloot en inspirerend
om te zingen met allemaal andere stemmen

Agenda

om je heen”, zegt Aaltsje Hendriks van Forte.
Het is voor het eerst dat Samar en Forte een
dubbelconcert geven. “Er komen jammer genoeg steeds minder koren in Makkum”, vertelt
Aaltsje. “Dit wordt een leuke muzikale middag,
iedereen is van harte welkom. Een mooie gelegenheid om te beluisteren wat beide koren te
bieden hebben. Bij zowel Samar als Forte zijn
nieuwe zangers van harte welkom. En mannenstemmen zijn zéér welkom.”
Samar staat onder leiding van Jannie KramerGietema en wordt op de piano begeleid door
Klaasje Winkelvoss. Forte staat onder leiding
van Anna Bonnema. Johan Siemensma is de
gastpianist van Forte.

CURSUS
KLEIN VAARBEWIJS
1 & 2 in MAKKUM
Cursusdata:
20-27 maart, 3-10-24 april,
1-8-15 mei 2017

Zaterdag 25 maart 20.00 uur. Lenny Kuhr verzorgt een intiem optreden in het hervormde
kerkje in Ferwoude. Meer info op www.ferwoude.eu.

Locatie:
Gebroeders van Enkhuizen,
Strânwei 11 te Makkum.

KBO/PCOB: Op woensdag 15 maart in Hotel
de Vigilante,Holle Poarte Makkum ,aanvang
16 uur,feestelijke afsluiting van het seizoen,met medewerking van Grytsje Kingma.Zij
speelt en zingt Friese liedjes. Wij sluiten deze
middag af met een koffietafel (eigen bijdrage
10 euro).

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

Op zoek naar
een leuk cadeau?
Denk eens aan een dinerbon van

It Posthûs

Bij besteding v.a. € 75,00
krijgt u er een gratis biologische
It Posthûs bij t.w.v. € 12,50

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
2 kg bieflappen
1 kg hamlappen
1 kg verse worst

€ 39,50

1 kg speklappen
3 kg gehakt

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Annick uit Makkum in finale Miss Teen of Friesland
Door Judith van Lavieren

hebben staan er nu uiteindelijk 32 in de finale.”
Ze viel fotografen al eerder op. Toen ze in 2014
met haar moeder op de beurs “Vrouw”liep
werden ze gecast als het “gezicht” voor de
beurs van 2015. En inderdaad was ze op het
promotiemateriaal van dat jaar overal te zien..
Er staan Annick nog een aantal bijzondere activiteiten te wachten in de komende weken.
Zo mogen alle kandidates naar het programma Noardewyn van Omrop Fryslân en worden
ze op 3 maart ontvangen en rondgeleid bij SC
Heerenveen waarna ze op de sponsortribune
plaats mogen nemen. “Chique aangekleed
en we blijven lachen want het is op televisie”,
zegt Annick lachend. Op 5 maart een fotoshoot voor portretfoto’s. Deze foto’s worden
pas gepresenteerd tijdens de finale.

Annick Gerritsma uit Makkum staat in de finale
van Miss Teen of Friesland. Deze zal plaatsvinden op 18 maart in Dokkum. Daar zal worden
bepaald wie zich straks Miss Teen mag gaan
noemen. Maar niet alleen daar: ook u kunt Annick helpen door op haar te stemmen. Dertig
procent van de uitslag wordt namelijk bepaald
door de hoeveelheid SMS-stemmen die een
kandidate krijgt. U kunt op Annick stemmen
door Poll Friesland Annick te SMS’en naar
3010. Daarnaast zal er gelet worden op de
manier waarop de deelneemsters zich presenteren op social media en er wordt gekeken
naar hun inzet tijdens de activiteiten die aan
de finale voorafgaan zoals de catwalktrainingen, fotoshoots en promotiebijeenkomsten.
“Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken of je op
tijd komt,”vertelt Annick. “Elk weekend vóór
18 maart is er wel een activiteit, ik heb er al
een paar nieuwe vriendinnen door gekregen.
Natuurlijk is de finale spannend, maar ik heb
er vooral heel veel zin in.”
Het dagelijks leven bestaat voor Annick uit
hele andere zaken als fotoshoots, catwalktrainingen en avondjurken. Door de week loopt ze
voor haar opleiding als militair verpleegkundige stage in Naarden. “Een vriendin zei dat ik
wel mee kon doen met Miss Teen. Ik zei oké,
maar dan gaan we samen.” Op de dag van de

Zaal voor vergaderingen
en kleine partijen
Tevens verhuur tapinstallaties
Bar-Café voor jong en oud
Plein 1
8754 ER Makkum
Telefoon 0515-232471
Fax 084-2203718

Annick zal tijdens de finale een jurk dragen
van “Dressed by Rosalie”. Haar make-up
wordt verzorgd door Schoonheidssalon Rianne uit Makkum en haar haar wordt gedaan
door Kapsalon Bleeker uit Bolsward. Het begint met een openingsdans, dan volgt de bikinironde en tot slot hét moment: de catwalk
op in een prachtige avondjurk en op hakken
die volgens de voorschriften minstens 12 cm
hoog moeten zijn.
casting was haar vriendin echter ziek. Annick
ging er alleen heen én ging door naar de finale.”Van de 300 meisjes die zich aangemeld

TE KOOP 

Annick steunen door Poll Friesland Annick
te SMS’en naar 3010 kan nog tot en met 17
maart.

IDSEGAHUIZUM , DORPSWEG 12

Mooi gelegen aan rand van
dorp goed onderhouden
vrijstaande woning met
aangebouwde garage en
ligboxstal (62 x 25 m)
op ruime kavel (ca 10.000 m2)
gelegen aan open vaarwater.
Een object met diverse
mogelijkheden.
Naast de huiskavel
van ca 1 ha is er een
mogelijkheid om ca 3 ha
of minder bij te kopen.

Vraagprijs e 425.000,- k.k.

WITTEVEEN-MAKELAARDIJ.NL
Hylke Feenstra 0515-579277
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Shake it baby! georganiseerd door de Bibliotheek

Door Judith van Lavieren
Na het grote succes van het Frysk Lab afgelopen november werd er in de voorjaarsvakantie
weer een ‘technische’ middag georganiseerd
door de bibliotheek. Onder de naam ‘Shake
It Baby’ werd een workshop bibberbeestjes
maken gegeven. “In verband met de beschikbare materialen konden er tien kinderen meedoen en binnen een dag had zich een tiental
opgegeven”, vertelt Pleunie Oostenveld van

de Makkumer bibliotheek. “Bibberbeestjes
zijn een soort van robotjes, ze hebben een
motortje met een zwiepstaart waardoor ze de
gekste capriolen uithalen.
De kinderen hebben na een klein uurtje knutselen deze grappige, zelfbedachte beestjes
in elkaar gezet.” Gezien het grote enthousiasme voor deze activiteiten hopen Pleunie
Oostenveld en haar collega Dina Eringa vaker
dergelijke techniekworkshops aan te kunnen
bieden.

KAATSVERENIGING MAKKUM UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze
JAARVERGADERING
welke gehouden zal worden op
VRIJDAG 10 MAART 2017 in Café-Rest. “De Zwaan“ te Makkum.
Aanvang: 20.00 uur.
AGENDA: 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening.
Notulen van de Najaarsvergadering.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag 2016.
Financieel verslag 2016.
Verslag kascommissie en benoeming nieuw kascommissielid.
Begroting 2017.
Bestuursverkiezing: Jan Ruurd Amels (aftredend en niet herkiesbaar), Mieke Tilburgs
(secretaresse), (aftredend en herkiesbaar),
(Tegen)kandidaten kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering
melden bij het bestuur.
9. Vaststellen wedstrijdprogramma 2017.
10. Veldlegcommissie, Damescommissie, Jeugdbestuur en Kantinecommissie.
11. “ Club van 25 “: Financiële informatie en voorstellen.
12. Behandeling Nieuwsbrief KNKB.
13. Keurmeesters NK mededeling.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.
Secretariaat: Kerkstraat 2 A, 8754 CS Makkum. Tel. 0651 071 052 / E-mail: secretariaat@kv-makkum.nl

Sinds 1 januari 2016 kunt u terecht voor onderzoek, advies, zoolvervaardiging, orthesevervaardiging en schoenadvies bij Podologie Douma in Makkum. Locatie Avondrust, Kerkeburen 66. Als fysiotherapeut én registerpodoloog
ben ik nog beter in staat om iets te doen aan de oorzaak van voet- en voetgerelateerde houdingsklachten. Voeten
zijn immers het fundament van het lichaam. Podologie Douma is aangesloten bij Stichting Loop en wordt erkend
door alle zorgverzekeraars.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak
kunt u bellen naar 0514 521574 of 0515 541967
Zie ook www.podologiedouma.nl
Op onze nieuwe behandellocatie kunt u ook terecht voor Fysiotherapie.

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 11 maart
14:30 Wolvega FC 1 - Makkum 1
12:15 SC Bolsward 2 - Makkum 2
14:30 Makkum 3 - Zeerobben 4
12:30 Makkum 4 - Mulier 3
15:00 Makkum JO19-1 - ST Balk/Sleat JO19-2
12:30 Makkum JO17-1 - Terschelling JO17-1d
10:50 Makkum JO17-2 - SWZ Boso Sneek JO17-3d
10:00 Makkum JO15-1 - AVV JO15-1d
09:00 Makkum JO15-2 - Beetgum JO15-2d
11:30 MKV’29 JO13-1 - Makkum JO13-1d
08:45 SDS JO13-2d - Makkum JO13-2d
10:00 Tzum JO11-1d - Makkum JO11-1
09:15 Makkum JO11-2d - Leovardia JO11-8
10:00 Workum JO11-4G - Makkum JO11-3d
09:00 Heeg JO9-1 - Makkum JO9-1
09:00 Oudega JO9-1 - Makkum JO9-2
09:00 Makkum JO9-3 - Woudsend JO9-2
Kantinedienst
8.15-12.00 Annelies Bootsma/Josiena Zijlstra
12.00-15.00 Japke Smit/Richard Dol
15.00-19.00 Rixt vd Bles/Loes Attema/Willemijn Jansen
Zaterdag 18 maart
15:00 Makkum 1 - VHK 1
12:30 Makkum 2 - Minnertsga 2
12:30 SDS 4 - Makkum 4
12:30 ONS Boso Sneek JO19-2 - Makkum JO19-1
12:30 LSC 1890 JO17-2d - Makkum JO17-1
9:00
ST: IJVC/Blauwhuis JO17-2d - Makkum JO17-2
11:30 Annaparochie St. JO15-1 - Makkum JO15-1
9:00
Makkum JO15-2 - Annaparochie St. JO15-3
10:45 Makkum JO13-1d - S.F. Deinum JO13-1d
11:15 SJO Dronrijp Foarút Combinatie JO13-2 - Makkum
JO13-2d
10:30 Makkum JO11-1 - Arum JO11-1
9:15
Makkum JO11-2d - Frisia JO11-8
10:30 Makkum JO11-3d - Hielpen JO11-3
10:15 SWZ Boso Sneek JO9-4 - Makkum JO9-1
9:15
Makkum JO9-2 - De Walde JO9-1G
10:15 IJVC JO9-4 - Makkum JO9-3
Kantinedienst
8.15-12.00 Cor Politiek/Michiel Scheepvaart
12.00-15.00 Henk Bonthuis/Francis Koornstra
15.00-19.00 Hayo Attema/Eva Jansen/Piebe Adema
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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
Tel. 0515-231551 - 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 / 06-50837937

Zoekertje
Zoekertje opgeven voor vrijdags 11.00 uur. Niet
op tijd = niet geplaatst. Gratis geplaatst tot
e 250,-. Boven de e 250,- kost een zoekertje van
maximaal vijf regels e 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

ALGEMEEN

Waagdansers ronden activiteiten
af met een gift aan de Scouting
Door Judith van Lavieren
Het was de vaste invulling van hun maandagmiddag: met de dames van volksdansgroep
De Waagdansers onder leiding van Teatske
van Kalsbeek oefenen in Het Anker en gezellig
samen een kopje koffie of thee drinken. “Het
is jammer dat het stopt”, zeggen Gerrie Groen
en Tiny Koornstra. Jarenlang was er een vaste kern van 16 dames afkomstig uit Makkum,
Gaast en Kornwerderzand, maar nu het ledental tot 8 dames is geslonken is de groep echt
te klein geworden.
“Er zaten alleen dames bij de Waagdansers,
dus de helft van de dames moest de mannenpassen dansen”, vertelt Gerrie Groen. In
de goede jaren hadden ze ongeveer vier optredens per keer. Met veel plezier denken ze
terug aan de optredens in Bloemkamp, De
Ielânnen, het bejaardentehuis in Blauwhuis en
natuurlijk die in Avondrust. Het laatste optreden deden de dames op het Plein tijdens het
evenement Makkum 70 jaar vrij. “We sloten altijd af met de Texas Wals van Griet Wiersma”,
vertelt Gerrie.”Maar we hadden volksdansen
van over de hele wereld op het repertoire. Elk
jaar kwamen er 3 of 4 nieuwe dansen bij. Tijdens een optreden deden we altijd 16 dansen:
8 voor de pauze en 8 na de pauze.”
Met ingang van 2017 zijn de Waagdansers
officieel gestopt. Er zat echter nog wel geld

Op de foto overhandigt Tiny Koornstra de cheque van 800 euro aan Marc Schoffelen van de
Makkumer Scouting
in de kas. “We zijn op zoek gegaan naar een
Makkumer goed doel”, vertelt Tiny Koornstra.
We hebben besloten het geld te schenken aan
de Makkumer Scouting. De Scouting was ontzettend blij met de gift. Onlangs waren namelijk de materialen voor brandpreventie in het
Scoutinggebouw afgekeurd. Van de 800 euro
die de Scouting van de Waagdansers heeft
gekregen zijn de eerste 600 besteed aan nieuwe brandblussers, bordjes met vluchtroutes,
branddekens en EHBO materialen. Voor de
overige 200 euro wordt nog een goede bestemming gezocht.

Zeer geslaagd volleybal voorjaarstoernooi

Wij willen onze sponsors bedanken voor hun
gestelde vertrouwen in ons: Hoofdsponsor
Leviuz; Koninklijke scheepsbouw de Vries;
Slagerij Bruinsma; deBOER accountant & belastingadviseurs; Gebr. Smink Schilders- en
Afwerkingsbedrijf Makkum; Hoeksema kapper; Schoonheidssalon Rianne; SpeELSgoed.

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

In navolging op het artikel
van twee weken geleden…
Op 26 februari van 11.00 tot 15.00 vond er in
het MFC Maggenheim een voorjaarstoernooi
plaats. Dit toernooi was georganiseerd voor
de c-jeugd 2e klasse. In totaal deden er acht
teams aan het toernooi mee die uit verschillende plaatsen van Friesland vandaan kwamen. Wij, Merel de Vries en Anja Oostenveld,
hebben dit toernooi georganiseerd voor ons
profielwerkstuk. Dit is een onderdeel voor
ons 5havo examen. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen omdat het ons opviel dat er
weinig tot geen toernooien zijn voor de leeftijdscategorie 12 t/m 14 jaar. Elk team speelde
gedurende het toernooi 7 wedstrijden van 15
minuten met wisselpauzes van 5 minuten. Het
was een zeer geslaagd toernooi en iedereen
beleefde veel plezier.
Uitslag: 1e prijs: DoskoActa MC1 uit Franeker;
2e prijs: Makkum XC1; 3e prijs: DBS MC1 uit
Balk.

De dieren van de dierenweide bij Avondrust
worden verzorgd door deze enthousiaste
ploeg: de heren Boonstra, Rolsma, van der
Weerdt, Bolink,Oostenveld en Hellendoorn en
Coby Kalf. Op de foto ontbreekt Julia Fekkes.
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Muziekmiddag voor
jong en oud in Parrega
Voor een mooie muziekbelevenis hoeft u niet
naar de Randstad af te reizen, want op zondagmiddag 19 maart a.s. om 15:30 uur is er
in de Johannes de Doperkerk, Kerkbuurt 3 te
Parrega een leuk concert met populaire klassieke muziek, variërend van Mozart tot Hakkert.
Het duo Palle Fuhr Jørgensen, bariton en Roel
Praas, piano brengt een programma met liederen en pianomuziek uit het bekende klassieke en populaire repertoire.
Zowel voor de liefhebber als de niet beoefende concertganger valt er veel te genieten in dit
zorgvuldig samengestelde programma. Inclusief de pauze duurt het optreden tot ongeveer
17:30 uur en de toegang bedraagt slechts €
10,-.

Zoekertjes
Te koop prachtig oosters tapijt.
Afm. +/- 2.50 x 2.50. Vraagprijs 50 euro.
Tel. 0515 231558
Te Koop. Polyester boot, lengte 3 m 25
met elektromotor, er is geen accu bij.
Vraagprijs 575, euro
tel 0515-231212 of 06-12905018
Te koop: een partij geglazuurde dakpannen.
Witmarsum, tel. 06-52118776
‘Shanty/gelegenheidskoor
Halsbânsjongers Pingjum’
OPROEP AAN ENTHOUSIASTE
MANNELIJKE ZANGERS!
Na een prachtig jubileumconcert in 2016 ter
gelegenheid van ons 5-jarig bestaan én na
een positieve evaluatie bleek toch dat wij het
koor willen uitbreiden met een aantal nieuwe zangers. Wij bestaan nu uit 12 zangers,
2 accordeonisten en 1 dirigente. Vandaar
nu een oproep… Hoge eisen aan uw zangkunst stellen wij niet; wel is het belangrijk om
plezier te hebben in het zingen. Kom eens
kijken/zingen op een maandagavond, eens in
de twee weken , vanaf half acht.
Wilt u nadere informatie, kijk dan op onze
website: www.halsbansjongers.nl.
Gevraagd gratis dames en herenfietsen
kinderfietsen en onderdelen van fietsen ook
erg welkom. Tel. 0615507737
Aanhangwagentje Lengte 160 Br 86 +
Reservewiel. Prijs 50 euro.
Tel. 0515-232321
Te koop Eendenkorven
2 voor € 25,-.
Tel. 0515-574836
Fiets vermist! Wie kan een oude Gazelle
damesfiets met voorbagagedrager
terugbezorgen? 35 euro beloning!
Evelien Barbiers: 0653980019 of
ebarbiers@xs4all.nl

www.niceflavour.nl
Pingjumerstraat 21
8748 BM Witmarsum
Tel 0517-531874
Geopend vanaf 11.30 uur
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VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIES

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

TBE

Technisch
Bedrijf
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud
Telefoon: 06-11516979
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

TE HUUR
90 m²
OPSLAGRUIMTE
Bedrijventerrein Makkum
Tel. 06-10919203

