
www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM 
Menziessingel 3

Vraagprijs 
€ 168.500,- k.k.

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
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www.dakenzinkwerken.nl
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Rijschool Monique Makkum, het verschil…

Makkum – Vanaf 23 december 2013 is er 
een nieuwe rijschool gestart in Makkum, 
maar nu met een vrouwelijke instructeur. Tijd 
voor een introductie en een gezicht achter 
deze nieuwe rijschool!! Mijn naam is Monique 
Kooistra en ik woon sinds april 2007 met 
mijn 3 dochters aan It Ferset 22 in Makkum. 
Ik ben van 1998 tot 2012 groepsleerkracht 
geweest op It Iepen Stee in Makkum.  Ik ben 
uit het onderwijs gestapt, omdat ik een 
andere uitdaging nodig had. Auto- en motor-
rijden is mijn hobby en dit voer ik met passie 
uit. Het onderwijs en mijn hobby heb ik 
samengevoegd en hier heb ik nu mijn werk 
van gemaakt. Mijn diploma voor rijinstructrice 
heb ik sinds 2 december 2013. Mijn stage 
heb ik uitgevoerd in Leeuwarden bij een zeer 
ervaren rijinstructeur.

Ben je 16,5 jaar of ouder en wil je niets liever 
dan starten met je rijlessen, dan kan dat bij 
Rijschool Monique Makkum. Je krijgt rijles bij 
mij in een zwarte Peugeot 308 diesel mét pano-
ramadak, cruise control, airco en navigatie. 
De lesauto is uiteraard rookvrij, mijn rijlessen 
zijn op een persoonlijke en betrokken manier 
en op je eigen niveau en tempo. Deze manier 
is daarom ook uitermate geschikt voor faal-
angstige leerlingen en leerlingen met examen-
angst. Ook heb ik veel overleg met mijn 
leerlingen, zodat je je eigen wensen kenbaar 
kunt maken. Ik werk aan de hand van een 
registratieformulier, zodat je ook je eigen 

vorderingen duidelijk kunt volgen. Mijn doel-
stelling is mijn leerlingen zo eenvoudig, 
maar zo efficiënt mogelijk op weg te helpen 
bij het halen van het rijbewijs. Daarbij zorg ik 
ervoor dat je met een goede dosis vaardig-
heden en vertrouwen veilig en zelfstandig 
praktijkexamen kunt doen. Ik vind het coachen 
van mensen en het autorijden heel erg leuk 
en een perfecte combinatie om mijn leerlingen 
enthousiast te maken voor het autorijden! 
Het hebben van een rijbewijs betekent vrijheid.

Een proefles van 60 minuten  is gratis als je 
bij Rijschool Monique Makkum minima al 
10 rijlessen afneemt. De rijlessen duren een 
volledig uur. Ik geef rijles van maandag t/m 
zaterdag en stel mij zeer flexibel op. Ook 
meerdere rijlessen per week is geen enkel 
probleem. Ik heb verschillende rijles pakketten 
van 20 of 30 uur.

Openingsaanbieding:
30 rijlessen incl. praktijkexamen 
voor  1370,- of 
10 rijlessen voor  395,-

Voor meer informatie:
bel: 06-167 162 41 (óók whatsapp of sms)
FACEBOOK: rijschoolmoniquemakkum 
MAIL: rijschoolmonique@ziggo.nl
Website: www.rijschoolmoniquemakkum.nl 
(under construction)
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Familieberichten Kerkdiensten
Makkum – K.C. Het Anker, 9.30 uur
Voorganger: G. H. Visser
Organist : Dhr. Kalkman

Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger

Witmarsum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma

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

Wons – Protestantekerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. R.P. Wind

Witmarsum – de Hoekstien, 9.30 uur
Eredienst anders

Exmorra/Allingawier – PKN Kerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. G Rol

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 zaterdag en zondag om 16.00 
uur kunt u terecht in de betreffende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk S Joubert 0515-572049
- 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: De Poon 10, 8754 BD Makkum. 
Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven: 
belboei@makkum.nl 

Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga, 
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum. 
Tel. 0515 231350, E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl

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

Drukkerij: Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.

Een groot  wonder
Een  mensje zo klein

Zorgt ervoor dat  wij
Nu met z’n  vieren zijn!

Compleet gelukkig & gelukkig compleet 
zijn wij met de geboorte van onze dochter 

en mijn kleine zusje

Senna Alie
Senna is geboren op 22 januari 2014
om 11:31 uur en weegt 4245 gram.

Durk, Winnie & Alex de Boer
Ds.L. Touwenlaan 16

8754 BS Makkum
Tel. 0515-232837

E-mail durkenwinnie@home.nl

Je bent een wonder
Zo klein
Zo kwetsbaar
Zo mooi 
Zo welkom

Welkom thuis lieve

Roan Jurre
Geboren op 3 december 2013

Gerhard van der Meer 
en Cindy Wagenaar

Jorrit Riemer
It Ferset 60

8754 LC Makkum

Rustig is heengegaan
   

Tante Ymie Kuiper – de Jong
    
Wij wensen Marian en Joop, Henk Sjoerd 
en Anita en de kinderen sterkte.
                             

Sjaak en Dina                             
Leen en Loes

Makkum, januari 2014

Na een lange tijd van afnemende gezondheid 
is overleden onze lieve (oud)buurvrouw en 
vriendin

Ymie Kuiper – de Jong
         
Wij wensen de kinderen en kleinkinderen 
heel veel sterkte toe.
                

Harm en Annie Hoekstra 

Makkum, januari 2014
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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

Groen voorziening van de gemeente (Pier Santema 
en Arjen) hebben woensdag 15 januari samen 
met Makkum Aantrekkelijk Duurzaam (MAD) en 
8 kinderen van it Iepen Stee en de st. Martinus 
12 "nieuwe bomen" geplant op de Wunsstelling in 
de nieuwste buurt van Makkum. In het afgelopen 
jaar is af en toe al samengewerkt in het kader 
van de dorpstuin en in de toekomst gebeurt dit 
vast nog vaker. Pier Santema heeft de kinderen 
verteld over hoe diep en wijd het gat moest 
worden, dat bomen voor meer zuurstof zorgen, 
hoe bomen groeien en hoe belangrijk het is dat je 
goed voor bomen zorgt, zodat ze niet beschadigd 
raken. Er is met z'n allen druk geschept, de 
bomen (vijf-jarige sierkers en elzen) zijn rechtop 
gezet en de wortels goed geschud zodat de 
aarde ertussen kwam. Ondanks het gure en 
natte weer hebben we de hele klus geklaard en 
staan alle twaalf bomen stevig in de grond. De 
rest van het werk rond de bomen doet groen-
voorziening. 

MAD en de schoolkinderen maken het terrein in 
het voorjaar nog aantrekkelijker door kleurige 
planten en bloemen om de bomen heen te 
zetten, zodat bijen en vlinders aan getrokken 
worden en er nog meer te zien en genieten is. 
Er was thee, bouillon, limonade en stroopwafels 
om tussendoor even uit te rusten en een beetje 
warm te worden. Er kwamen een aantal moeders 
even langs om te kijken of foto's te maken. Als 
we over twintig jaar (of eerder natuurlijk) langs 
de (grote) bomen lopen weten we vast nog wel 
dat wij die geplant hebben. 

Dit leuke voorbeeld van burger betrokkenheid 
bij het (openbaar) groen kan succesvol uit-
gerold worden naar meer plekken in Makkum. 
Als je ideeën hebt of een volgende keer mee wil 
helpen, geef dat door aan MADuurzaam. 
(MADuurzaam@makkum.nl of kijk eens op 
facebook)

Samen werken aan een groener Makkum....
12 "nieuwe bomen" op de wunsstelling

Vanaf dinsdag 21 januari kunnen bibliotheekleden 
op grote schaal e-books lenen via www.biblio-
theek.nl. Deze nieuwe dienst van de bibliotheken 
stelt leden in staat ongelimiteerd e-books te 
lezen, waarbij meer personen tegelijk hetzelfde 
e-book kunnen lezen. In de meeste landen 
wordt uitgeleend op basis van ‘one copy, one 
use’, waardoor een e-book ‘uitgeleend’ kan zijn. 
Dit is voor bibliotheken in Nederland niet accep-
tabel als standaard. Daarom is samen met uit-
gevers een nieuw uitleenmodel ontwikkeld, waar-
bij per uitgeleend e-book wordt afgerekend. 
Nederland laat daarmee internationaal een 
eigen geluid horen. 

5.000 titels
Bij de start zijn 5.000 e-books beschikbaar. Dat 
is ongeveer een kwart van het beschikbare 
e-book-aanbod in Nederland. Met diverse toon-
aangevende uitgevers zijn inmiddels licentie-
afspraken gemaakt. De verwachting is dat het 
aantal deelnemende uitgevers snel zal stijgen. 
Zeker als de vraag blijft toenemen, zoals nu het 
geval is. Daarmee ondersteunt deze nieuwe 

dienst de kerntaken van de bibliotheek in de 
volle breedte en op een manier die bij haar 
past: in de vestiging dichtbij, online 24/7 en 
altijd met persoonlijke aandacht.

De titels zijn ingedeeld in twee groepen: tot en 
met 3 jaar of ouder. De eerste maanden na de 
start zijn beide categorieën voor leden vrij 
toegankelijk om te lezen. Wie vanaf april 2014 
de meer recente titels wil blijven lenen, kan
kiezen voor een e-bookpluspakket. Daarmee 
kan voor € 20,- een 18-tal e-books worden gele-
zen. Dit pakket moet worden afgenomen boven 
op het reguliere bibliotheek-lidmaatschap. Alle 
genres zijn beschikbaar: literaire en streekromans, 
thrillers, non-fictie, biografieën, enz. In aanvang 
is het aanbod gericht op volwassenen, e-books 
voor jeugdleden is een volgende stap. Leden 
kunnen zich met hun pas eenvoudig online 
registreren. De e-books zijn op alle devices te 
lezen: laptop, tablet, e-reader en smartphone.  
Deze nieuwe dienst wordt namens de biblio-
theken uitgevoerd door Stichting Bibliotheek.nl 
(BNL).

Bibliotheken starten uitleen e-books  
Nieuwe dienst is internationaal vernieuwend
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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 Buismans Einekoai bij Piaam is een bij-
zondere eendenkooi. Op woensdag 5 februari 
houdt It Fryske Gea een jeugdexcursie door 
deze eendenkooi, die normaal niet vrij toegan-
kelijk is. Wil jij weten hoe de eenden vroeger 
gevangen werden? Ga dan van 13.30 uur tot 
15.30 uur mee op deze jeugdexcursie. Opgave 
voor deze excursie kan tot dinsdag 4 februari 
via het bezoekerscentrum van It Fryske Gea, 
tel. (0511) 539618. Deelname is voor leden 
van It Fryske Gea gratis en voor niet-leden 4 
euro per kind.

Achter de schermen
De Buismans Einekoai in Piaam werd vroeger 
gebruikt om wilde eenden te vangen. De eenden-
kooiker verkocht deze eenden om zo geld te 
verdienen. Veel oude gezegdes stammen nog 
steeds uit deze tijd. Ken jij het gezegde ‘de 
pijp uitgaan’ of ‘achter de schermen werken’? 
Ze hebben allemaal te maken met het werk in 
de eendenkooi. 

Jeugdexcursie naar een mysterieuze eendenkooi

foto Dico de Kleinfoto Dico de Klein

De woningmarkt verdient een duwtje! Niet langer 
alleen maar negatieve berichten, maar juist een 
positief geluid. Ook de makelaardij, financiële 
instellingen, notariaat, woningcorporaties, Fan 
Fryslân en de bouw- en duurzaamheidssector 
in Fryslân gaan voor het Woonoffensief! 
Allemaal met dezelfde gedachte: wat kan elke 
partij doen om de woningmarkt en de werk-
gelegenheid in deze voor Fryslân zo belangrijke 
sector op gang te helpen? Waar kunnen maat-
regelen of programma’s versneld worden? Zo 
blijft het wonen in Fryslân toegankelijk.

Zaterdag 15 februari 2014 vindt het Woon-
offensief plaats. Op die dag staan de deuren 
van vele duizenden Friese woningen wagen-
wijd open. In de gemeentehuizen van Friesland 
zal een woonmarkt georganiseerd worden 
alwaar informatie verkregen kan worden over 
de subsidiemogelijkheden. Tevens zullen daar 
aannemers, woninginrichters, enzovoort aan-
wezig zijn. Woonoffensief Fryslân maakt onder-
deel uit van Wurkje foar Fryslân en is een
initiatief van de provincie Fryslân, de Friese 
gemeenten en alle makelaarsorganisaties. 

Makelaardij Gros nodigt potentiële kopers van 
harte uit om deze dag langs te komen in het 
kantoor aan de Papiermolenstreek 2 te 
Makkum. Hun makelaar en hypotheekadvi-
seur zullen aanwezig zijn om vragen direct te 
beantwoorden. Zij kunnen de mogelijkheden 
bespreken over de koop van de woning en/of 
het verstrekken van een hypotheek.

Welk voordeel is te behalen?
Wie op deze dag of in de daarop volgende 
vier weken een woning tot  200.000,- euro 
koopt, krijgt een pakket aan voordelen, aan-
geboden:
•  2.400,- Friese energiepremie
•  20.000,- Renovatieregeling 
 (woningen tot  150.000,-)
• Actietarief aankoopmakelaar  995,-
• Zeer scherpe actierente op de hypotheek 
 
Alle acties en voordelen zijn geldig tot 15 
maart 2014.

Voor meer informatie over het Woonoffensief: 
www.woonoffensief.nl of www.makelaardijgros.nl.

Woonoffensief Fryslân
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De doelstelling van de Maatschappij tot Nut van 
’t Algemeen (kortweg Nut) is het streven naar 
individuele en maatschappelijke ontplooiing 
met een zo hoog mogelijk cultureel gehalte 
waarbij zoveel mogelijk mensen bereikt worden. 
Dat is mooi, zult u zeggen, maar wat heb ik 
daar nu zo direct aan?

Wel, de maanden februari en maart liggen voor 
de deur en op zaterdag 22 februari en vrijdag 
7 maart staan respectievelijk De Gebroeders 
Fretz en het Amsterdams Kleinkunst Festival 
geprogrammeerd. De Gebroeders Fretz kent 
u wellicht van De Wereld Draait Door. En het 
Amsterdams Kleinkunst Festival behoeft waar-
schijnlijk weinig uitleg aangezien deze voor-
stelling de afgelopen 5 jaar uitverkocht is 
geweest. Om de doelstelling van het Nut kracht 
bij te zetten, en omdat het gewoon heerlijk is 
om een bomvolle Doopsgezinde kerk (waar 

beide voorstellingen worden gehouden) te 
ervaren, heeft het bestuur van het NUT tijdens 
de laatste vergadering het volgende besloten: 
Een passe-partout voor de beide voorstellingen. 
Men kan kaartjes kopen voor de voorstellingen 
apart, maar men kan ook een passe-partout 
kopen voor beide voorstellingen. Voor leden 
van het Nut komt een passe-partout dan op 
 17,50,- en voor niet leden op  22,50.- 
Dat scheelt toch mooi een paar euro, dachten 
wij zo.

Nogmaals, het staat u geheel vrij om kaarten 
per voorstelling te kopen, maar een passe-
partout is dus ook mogelijk, zodat hopelijk 
zoveel mogelijk mensen van beide voorstel-
lingen (waarvan in de komende Belboeien 
meer informatie zal staan) kunnen genieten. 
Vanaf 10 februari zijn de kaarten te koop bij 
kantoorboekhandel Coufreur-Makkum.

Het NUT departement Makkum presenteert een passe-partout!

Op vrijdag 7 februari is er in de kerk van 
Parrega een orgelconcert door de jonge, in 
onze streek bekende organist Willem Kuipers. 
Hij heeft spontaan aangeboden om een bene-
fietconcert te geven voor de restauratie van 
het Vermeulen-orgel, een Rijksmonument. Het 
concert begint om 20 uur en duurt tot onge-
veer 21.30, met een pauze. Willem zal bekende 
liederen spelen uit het liedboek, verder van 
Johan de Heer, Beethoven, Martin Mans, en 
Nederlandse en Friese volksliedjes. De entree is 
gratis. Maar aan de uitgang is er een collecte die 
u van harte wordt aanbevolen, helemaal ten bate 
van de aanstaande restauratie van het orgel. 

Want na vijf jaar acties (o.a. de Rommelmarkt!) 
en inspanningen om geld bij elkaar te krijgen 
voor de restauratie van het orgel, gaat het nu 
eindelijk gebeuren. Door een grote bijdrage 
van de Provinsje Fryslân en van het Wadden-
fonds plus vele kleinere bijdragen van particu-
liere fondsen zijn we zo ver gekomen, dat we 

nu met vertrouwen aan de slag kunnen. Er is 
een contract gesloten met Orgelmakerij 
Bakker en Timmenga, en deze gaat eind 
augustus het orgel helemaal demonteren en 
voor een uitgebreide restauratie naar de werk-
plaats in Leeuwarden overbrengen. Vóór de 
zomer van 2015 wordt het orgel weer in onze 
kerk teruggeplaatst, en zal het zijn volle, 
romantische klank teruggekregen hebben. En 
vanaf die datum is het onze plan om vaker 
orgelconcerten op het monumentale orgel te 
organiseren, waarbij wij op een brede belang-
stelling rekenen, vanuit heel Friesland, en ook 
van zomertoeristen en andere bezoekers van 
onze mooie streek. 

Kom op 7 februari luisteren, en draag daar-
mee bij aan het bijeenbrengen van de laatste 
loodjes voor de restauratie van dit bijzondere 
orgel. Ook zeer welkom is uw bijdrage op 
rekening NL34 RABO 0120 8632 86 t.n.v. 
Orgelfonds Parrega.

Orgelconcert in Parrega

eigen fotoeigen foto
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Kerkstraat 8
8754 CS Makkum
0515 23 29 89

info@kapsalonnynke-beauty.nl
www.kapsalonnynke-beauty.nl

Wil jij ook mooie nagels???
Met onze nieuwe O.P.I gellak heb je geen afgesleten 

randen meer, geen scheuren, krassen of doffe nagels, 

geen enkele slijtage. 

Gellak geeft je sterke, schitterende gekleurde spiegel-

glans nagels die toch flexibel zijn. Wordt wakker met 

verzorgde nagels, ochtend na ochtend.

Gellak nagellak is dun, flexibel en biedt een sterke 

bescherming voor je natuurlijke nagels.

Het resultaat met gellak nagels??
14 dagen lang een hoogglans die je niet wilt opgeven.

Kortom de nieuwe manier van nagels lakken.

Maak snel een afspraak 
voor altijd verzorgde mooie nagels!!!
En dat voor maar  17,50

kapsalonnynke-beauty.nl

Samenzang van 
bekende geestelijke liederen

zondagavond 2 februari
in restaurant ´Waerdsicht´
Kerkeburen 66, Makkum

Aanvang 19.30 uur

Info: tel. 0515-542 126 / 231 618

Agenda
Woensdag 29 januari:
Makkum – Informatieavond Masterplan Makkum 
in Café-Rest. De Prins Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 30 januari: 
Makkum – Avondrust, Bingo 
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Vrijdag 31 januari:
Skuzum – Dorpshuis De Treffer klaverjassen 
aanvang: 20.00 uur

Zaterdag 1 februari:
Makkum – Oud papier ophalen door Hallelujah 
en Flevosanghers vanaf 9.00 uur

Makkum – Doarpskrite Makkum spilet
¨In gekkenhûs yn ’t Sikehûs¨ 
in het MFC Maggenheim aanvang: 20.00 uur

Zondag 2 februari:
Exmorra – Klankschaal meditatie bij www.boi-
zca.nl   Sylvia Hemmings, Meerswal 11
aanvang: 15.00 uur

Makkum – Doarpskrite Makkum spilet 
¨In gekkenhûs yn ’t Sikehûs¨ 
in het MFC Maggenheim aanvang: 15.00 uur

Dinsdag 4 februari:
Makkum – Avondrust, Klaverjassen   
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 5 februari:  
Piaam – Jeugd excursie naar de Buismans 
Einekoai van 13.30 uur tot 15.30 uur
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Collecte Amnesty 
International komt eraan
Volgende week wordt in Makkum en Witmarsum 
weer gecollecteerd voor Amnesty International. 
Deze organisatie zet zich wereldwijd in voor  
mensen  van wie de rechten van overheids-
wege worden geschonden door opsluiting, 
marteling en het uitvoeren van de doodstraf.  
Ook schendingen door gewapende oppositie-
groeperingen worden door Amnesty in de 
openbaarheid gebracht en zij spreekt de ver-
antwoordelijken hierop aan. Onnodig te zeggen 
dat dit ook nu dagelijkse praktijk is. Om dat 
werk mogelijk te blijven maken, vragen we u om 
een bijdrage als de collectanten volgende week 
bij u op de stoep staan. U weet wel voor wie.

Seat Ibiza Tdi,5drs,belastingvrij,40dkm 2011  €  12490,-

VW Touran 1.6-16V,zwart,airco,cruise    2007  €  11440,-

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

Peugeot 308 1.6i XS,A/c,Navi,Trekh87dkm 2008 € 10440,-

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

VW Polo Tdi bluemotion,5drs,nw model    2010  €   9340,-

Peugeot 207 1.4Vti,5drs,airco, 85dkm    2008  €   7790,-

VW Golf 1.6Fsi,5drs,airco,lm velgen,    2006  €   7640,-

Toyota Aygo,antraciet,5drs,airco,35dkm  2011  €   6840,-

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

Renault Clio 1.2-16V,5drs, airco,82dkm  2008  €   6640,-

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

Ford Focus 1.4-16V,5drs,airco, apk      2001  €   2440,-

Ford Fiesta 1.3i, zwart,apk, 105dkm     2002  €   2140,-

Peugeot 308 1.6-16V XS
Climacontrol, trekhaak
Cruisecontrol, radio-cd
Navigatie, nw staat
87 dkm  bj 2008
€ 10440,-

 Laatste week! Koop voor 1 februari bij ons
 een occasion en win je aankoopbedrag terug!!

wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum

0515-231318

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum  0515-231318
www.garagehorjus.nl

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

Makkum - Dennis Cornelissen, leerling van 
het BedrijfsOpleidingsCentrum van Feadship, 
heeft op zaterdag 11 januari 2014 de nationale 
wedstrijd Skills Masters gewonnen in de cate-
gorie ‘Meubelmaker’. Na een tweeënhalve dag 
durende wedstrijd in het HMC, de vakschool 
voor de Hout- en Meubelindustrie, te Rotterdam 
werd de uitslag op de derde dag op de 
Promostand van SH&M in Ahoy te Rotterdam 
bekendgemaakt. 

Dennis Cornelissen volgt nu het eerste jaar 
van de MBO- opleiding Meubelmaker in de 
Scheepsbetimmering Niveau 3 op het Bedrijfs-
Opleidingscentrum van Feadship in Makkum. 
Zijn praktijkbegeleider Hedwich Terpstra, die 
ook lesgeeft aan het BOC, gaf Dennis op voor 
de Skills Masters. ‘Het is een prachtige en 
leerzame ervaring om mee te doen aan een 
dergelijke wedstrijd’. Ook Japke van Groning, 
Hoofd P&O en BedrijfsOpleidingsCentrum, is 
apetrots op het behaalde resultaat. “Binnen 
een half jaar is dit de zevende vakprijs die 
door een leerling van het BedrijfsOpleiding-
Centrum in de wacht wordt gesleept. Daar-
naast bereikten we een plek in de top-3 in de 
landelijke verkiezing tot Beste Leerbedrijf. 

Zulke resultaten bewijzen dat we op de goede 
weg zitten met onze aanpak om technisch 
talent een vak te leren in het bedrijf. Ik hoop 
dat deze toonaangevende resultaten leiden 
tot meer erkenning van deze manier van 
opleiden. 

Skills Masters is hét beroepskeuze-evenement 
van Nederland dat jaarlijks duizenden bezoekers 
trekt. Daarnaast strijden jongeren tegen elkaar 
in verschillende vakgebieden voor de nationale 
titel op hun vakgebied. Hiervoor moesten de 
deelnemers zich plaatsen via de voorronden, 
die op 10 december in Woerden werden 
gehouden. De beste deelnemers per onder-
deel kunnen afgevaardigd worden naar de 
Europese wedstrijd, EuroSkills 2014 van 2 t/m 
4 oktober in Lille, Frankrijk. In september 2011 
startte De Vries Scheepsbouw in samen-
werking met ROC Friese Poort met een eigen 
BedrijfsOpleidingsCentrum vanwege het drei-
gende tekort aan goed geschoold technisch 
personeel. Deze zomer studeerden de eerste 
zestien studenten af. Dit schooljaar is er weer 
een nieuwe groep van drieëntwintig leerlingen 
begonnen waarmee het huidige aantal leer-
lingen nu drieëndertig bedraagt.

Leerling BOC Feadship wint Skills Masters

eigen fotoeigen foto Oud papier
Makkum - Zaterdag 1 februari wordt weer het 
oud papier opgehaald door de leden van 
Muziekvereniging Hallelujah en Mannenkoor 
de Flevosanghers. Hiermee wordt ’s morgens 
om 9.00 uur gestart. Het verzoek is om het 
papier goed gebundeld in dozen aan de weg 
te zetten. Wilt u alvast het papier brengen, de 
ophaalcontainers staan vanaf vrijdag in de 
Klipperstraat ter hoogte van de tennisbaan en 
het kaatsveld.

Adverteer 
in de 
Makkumer 
Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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’t Pareltje grote fi nale winteropruiming!

Hele wintercollec  e!
1 stuk  50% KORTING
2 stuks  60% KORTING op alle twee ar  kelen
3 stuks  70% KORTING op alle drie ar  kelen

Diverse Cadeauar  kelen vanaf € 1,00
Diverse Bijouterieën/Zilver vanaf € 2,50

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

In februari zijn wij op maandag gesloten!

D
DOndernemer 

van het jaar 

van VVB /

OVM - Makkum

ZING MEE in MAKKUM
Zondagavond 2 februari is er weer een “Zing 
Mee-avond” in restaurant “Waerdsicht” van 
zorgcentrum Avondrust, Kerkeburen 66. Er wor-
den bekende geestelijke liederen gezongen o.a. 
uit de Joh. de Heer-bundel. De orgelbegeleiding 
wordt verzorgd door dhr. A.Couperus. De toe-
gang is vrij en de aanvang is om 19.30 uur. 
U bent van harte welkom! Info: A.Otter tel. 
542126 of D.Tamminga tel. 231618.

Start voorverkoop 
Septemberpop Goes Après-ski

Na de uitverkochte editie van 2013 vindt 22 
februari alweer de 11 de editie van september-
pop Goes Après-ski plaats in de verwarmde 
feesttent te Workum. Deze editie betreden het 
Crazy Dj Team, Nederlands meest besproken 
feest duo de DIKDAKKERS en niet te vergeten 
Dj Rob Toonen(SLAMFM) het podium. 

De kaartverkoop voor het gezelligste aprés-ski 
feest van het noorden is inmiddels van start 
gegaan. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij Blokker/ 
Bandstra’s bouwmarkt in Workum, boekhandel 
de Jong in Balk, Miedema`s Lunchroom in 
Bolsward en V.I.P Records in Sneek. Aanvang 
21.00 uur en denk natuurlijk aan de Dresscode.  
Let wel op de toegang is vanaf 16 jaar. Info kijk 
op www.septemberpop.nl  See you!!

mail naar: belboei@makkum.nl

Adverteer in de 

Makkumer Belboei
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Ingezonden
Hallo stoere oud-en nieuw feestganger,

Een aantal dagen geleden komen we terug 
van een heerlijke vakantie. Een fijne thuis-
komst is het niet echt. Voor de 4e keer in 
minder dan 2 jaar is het bushokje voor ons 
huis gesloopt, met als gevolg een hoop glas 
in onze tuin. Zucht! Waar is dit goed voor?? 
Wie wordt hier beter van?? 

Dit keer is de schade echter nog een stuk erger 
want ook het raam van onze woonkamer is 
kapot en zal vervangen moeten worden. Dit 
zijn dingen die ik echt niet kan begrijpen.  
Moedwillig andermans eigendommen kapot 
maken? Voor je eigen plezier? Om indruk te 
maken op je vrienden? Om erbij te horen?  

Via via hebben we gehoord dat er getuigen 
zijn. Er zijn mensen die weten wie er verant-
woordelijk is voor deze volkomen onzinnige 
actie. We willen deze mensen niet direct in 
een lastig pakket brengen en hen vragen om 
de dader te ´verlinken´. Bij deze dus een oproep 
aan de stoere gozer (of dame) die het bushokje 
en raam aan de Touwenlaan heeft vernield. Als 
je zo stoer bent om zulke acties uit te voeren, 
ben je hopelijk ook stoer genoeg om er eerlijk 
voor uit te komen en aan te bellen. We zouden 
graag eens met je willen praten.

Hartelijke groet, 
Paulien Stollmeyer 
Jörg Bossack
Ds.L.Touwenlaan 30 

Kommende sneontejûn en sneintemiddei 
spilet de Doarpskrite Makkum noch in kear 
de suksesfolle komeedzje “In gekkehûs yn t 
sikehûs” yn it MFC te Makkum. It ôfrûne wykein 
wienen beide foarstellings sa goed as útferkocht. 
De kaartferkeap foar it kommende wykein rint 
ek wer as it slydjaget. Ek is der foar de snein-
temiddei belangstelling toant fanút Avondrust. 
Taxi van der Bles sil belangeleas foar it ferfier 
soargje fan in oantal bewenners nei it MFC. 

“In gekkehûs yn it sikehûs” is in komeedzje 
fan de skriuwster Wilma Renes Leertouwer.
De titel seit it al. Yn it sikehûs is it in grutte gaos. 
Fanwege in ferbouwing wurdt in ferâldere hok 

sûnder fasiliteiten yn gebrûk nommen. De 
pasjinten soargje foar in bulte opskuor en de 
ferpleging sit mei de hannen yn it hier. It stik sit 
fol humor en hilaryske sênes. Alle 9 spilers fan 
de doarpskrite binne echte typstra’s en de rollen 
binne harren op it liif skreaun. “In gekkehûs yn 
it sikehûs” is in fleurige komeedzje werby de 
taskôgers it gefoel krije; We binne werris in 
âlderwetsk jûntsje/middei út. De rezjy is yn 
hannen fan Marijke Geertsma. 
De kaarten kinne reservearre wurde by Masije 
Wonen & Lifestyle yn de Tsjerkestrjitte 19A. 
De spyldata’s binne:
sneon 1 febrewaris (20.00 oere)
snein 2 febrewaris (15.00 oere)

Binnenkort start IVN Súdwesthoeke een korte 
cursus over roofvogels in de Wiltskuorre van 
it Fryske Gea in het Rijsterbos. De cursus 
bestaat uit een theorieavond op dinsdag 4 
februari en een excursie op zaterdag 15 febru-
ari. Voor inlichtingen en opgave kunt u contact 
opnemen met Goasse Hylkema: goasse@
hotmail.com of telefonisch: 06-22439266. 

Tijdens de cursus worden alle in Nederland 
voorkomende roofvogelsoorten behandeld. U 
krijgt een goed beeld hoe roofvogels leven en  

aan de hand van opgezette vogels kunt u ze 
leren herkennen. Elke roofvogel heeft zijn 
eigen gebied en jaagt op speciale soorten. 
Zo zult u een torenvalk niet gauw in het bos 
aantreffen, maar eerder jagend boven gras-
velden of bermen. De roofvogel heeft een bij-
zondere plek in de natuur, hij staat bovenaan 
in de voedselketen. Ook hier wordt aandacht 
aan besteed. De docent, Lydia Barkema, is 
een ervaren IVN-gids; zij is betrokken bij het 
ringen en tellen van roofvogels.

Bewenners Avondrust mei taksy nei Doarpskrite

Roofvogelcursus IVN-Súdwesthoeke

Op dinsdag 4 februari 2014 wordt het Hersen-
letseltrefpunt gehouden, van 14.30 tot 16.00 uur 
in De Wurkwinkel in Sneek. Het hersenletsel-
trefpunt stond voorheen bekend onder de 
naam CVA-café. Het is een ontmoetingsplek 
voor mensen die getroffen zijn door een hersen-
beschadiging, zoals bijvoorbeeld een CVA 
(beroerte). Ook hun partner, familie en vrienden 
zijn van harte welkom. Tijdens deze informele 
bijeenkomst kunnen mensen elkaar ontmoeten 
en praten over de situatie waarin ze terecht 

zijn gekomen na een hersenbeschadiging. 
Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang 
is gratis. De Wurkwinkel bevindt zich aan de 
Gravinneweg 3 in Sneek. Het Hersenletsel-
trefpunt wordt elke eerste dinsdag van de 
maand gehouden, met uitzondering van de 
maanden juli en augustus. Het Hersenletsel-
trefpunt is een initiatief van het Antonius 
Ziekenhuis, de patiëntenvereniging Samen 
Verder en Noorderbrug.

Hersenletseltrefpunt op 4 februari

IVN-Natuurwandeling 
Vogels in bos, weiland 
en water

Zaterdag 1 februari organiseert het IVN afdeling 
Súdwesthoeke weer een leerzame natuur-
wandeling gecombineerd met vogels kijken. 
De wandeling start om 09.00 uur vanaf het 
Informatiecentrum Mar en Klif in Oudemirdum 
en duurt tot het middaguur. Aanmelden is niet 
nodig en iedereen is welkom. Advies om 
warm gekleed op pad te gaan en rekening te 
houden met zandpaden en nat gras. 

Deze zaterdagochtend is Jan Tijsma - natuur-
fotograaf en Ambassadeur van het Nationaal 
Landschap - uw gids. De wandeling gaat door 
bossen en polder en langs de IJsselmeerkust, 
waarbij kans is op allerlei onverwachte waar-
nemingen. Op het IJsselmeer zijn wintergasten 
te vinden en daarbij is de kans groot dat er 
ook kleine zwanen en zwarte zwanen te zien 
zijn. En wie weet komt de zeearend voorbij 
vliegen. Ook komen de vogels in het bos en 
weiland in beeld. Het is daarom raadzaam om 
een verrekijker mee te nemen. 

eigen fotoeigen foto
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Voetbalprogramma

Volleybalprogramma

Zaterdag 1 februari
YVC 1 - Makkum 1 14.30 

Kantine; 
12.00-15.00; Grietje Amels; Tjitske Altena; 
15.00-19.00; R Koops; Gerard Roorda; 

Vrijdag 31 januari
19:00  Heecherop MA 1 - Makkum XA 1
19:15  S.V.W. 3 - Makkum XC 1
20:00  Stanfries (IJ) DS 2 - Makkum DS 1
20:15  WSV DS 1 - Makkum DS 4
20:15  Makkum HS 1 - Staveren HS 1
20:15  Makkum DS 2 - Iverto DS 1
20:30  Stanfries (IJ) DS 4 - Makkum DS 3

Wegens overcompleet: dubbelzijdige zonne-
bank met 24 lampen. Vraagprijs  250. tel. 
06-52118776

Stereotoren compleet met 2 boxen 50 euro. 
Poppenwagen met 2 antieke poppen 75 euro. 
Twinny load voor 2 fietsen 40 euro. tel 0515 
575756.

Wie o wie heeft in de sporthal mijn Pandora 
armbandje met bedeltjes gevonden. Graag 
bellen naar 0515-230073.

Wie heeft mijn goukleurige bril gevonden, ben 
het verloren op zondag 19 januari bij de 
Doniakerk, tel. 0515-231576.

‘’Actie kerkenwerk’’ Rommelmarkt 17 mei a.s. 
heeft u hier spullen voor, dan contact opnemen 
met  T. v.d. Heide 0515- 232834.

TE KOOP

VERLOREN

GEVRAAGD

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

Zoekertje

Plaats uw zoekertje in 
de Makkumer Belboei

mail naar
belboei@makkum.nl
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Gezond & Vitaal
Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, 
manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum                            
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119

Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl 
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness

Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, Tel. 0515-461811 
b.g.g. 0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, 
hulp in de huishouding (ook persoonsgebonden 
budget). Informatie, advies en voorlichting

Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231

Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972      

Ouderenadviseur
een afspraak maken voor huisbezoek.
Tel. (0515) 576507 Mail. ouderenwerk25@zonnet.nl

Woonzorgcentrum Avondrust 
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd 
voorziening 7 dagen per week

Aanvraag Kraamzorg      
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Beach Resort Lifestyle Makkum
Fysiotherapie, Fitness&Sport ,Kinderfysiotherapie,
Kindercoaching, Animatie voor jong en oud
Langezand 2c, 8754 HR Makkum
Tel: 0515-231551, Mail: info@lifestyle-makkum.nl
(fysiotherapie óók in Sûnhûs mogelijk, alleen op
afspraak)

Praktijk voor Traditionele Chinese Geneeskunde
Shiatsu - Dorn - Voetreflex - Massage
www.judy-shiatsu.nl - info@judy-shiatsu.nl
tel. 06-27391442

Afgelopen vrijdag 24 januari was de gymnas-
tiekuitvoering van V & O Witmarsum in een 
prachtig versierde gymzaal lieten de jeugd-
gymnasten diverse oefeningen zien in een 
winterse sfeer. De kleuters zetten de zaal op 
zijn kop met o.a. de pinguïndans, het publiek 
deed vol overgave mee. Hierna hebben we 
meisjesgroepen gezien die als sneeuwvlokken 
met de touwen naar beneden dwarrelden.  
Meisjes met ski’s onder de voeten die het 
après-ski parcours indoken en er hingen 
meisjes als kerstklokjes aan de ringen. De 
keurgroep nam ons mee naar het land van de 

Notenkraker met een balk- en brugoefening. 
Jongensgroep 2 liet een stoere free running 
expeditie op  Nova Zembla zien en groep 1 
van de jongens nam ons mee naar de 
Zuidpool, als pinguïns moesten zij diverse 
obstakels overwinnen om bij hun huis en eten 
te komen. De springgroep 2 deed mee aan 
“sterren springen van de schans” waarna 
springgroep 1 als levende sneeuwpoppen 
hun fraaie kunsten lieten zien. Met dank aan 
de leiding Sabine, Anke en Elcke werd het 
een zeer geslaagde avond,  mede dankzij hen 
werd het toch nog een beetje winter!

Gymnastiekuitvoering van V & O Witmarsum

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  

City Bike. 21versnellingen. Merk Batavus, 
herenmodel. 100 euro. Tel. 0515-857382

Hele mooie 17” Laptop met alle opties weinig 
gebruikt!! met handsfree koptelefoon en tas 
 250,-  tel 06-12290207

Bruine lerenjas 3 kwart mt 56  75,00, Bruine 
leren blazer  mt 56  50,00, Zwart zijden hoge 
hoed in doos mt 58  50,00. tel. 0515 231700

ZGAN Mooie nette Lage Instapfiets van Calvin. 
De kleur is lichtbeige-antraciet. Heeft 5 ver-
snellingen. De fiets ziet er prima uit, mankeert 
niets aan. De prijs is slechts 250 euro. Nieuw 
was hij 600 euro. U mag bellen naar 0613467131 
of 0636175115.

ALGEMEEN

TE KOOP

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

Zoekertje
Gezien in Makkum

Moet het nu zo nabij de ijsbaan in het Makkumer bos??


