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Met dank aan onze adverteerders en 
vrienden van de Belboei verschijnt de Bel-
boei ook in 2018 tweewekelijks. Het wel 
of niet plaatsen van artikelen is de ver-
antwoordelijkheid van de redactie. Wilt u 
zeker weten dat uw advertorial of artikel 
geplaats wordt, dan kan dat door het be-
talen van een plaatsingsvergoeding.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Makkumer Belboei

3Meisjes f3 spelen super
in ZWH-toernooi

door Sjirk Wijbenga

Het 42ste Nieuwjaarsconcert van de muziek-
vereniging Hallelujah Makkum  stond zater-
dag 6 januari in het teken van de reünisten. 
Oud-Hallelujanen waren aangeschreven met 
de vraag of ze medewerking wilden verlenen 
aan het NJC 2018, vooruitlopend op het jubi-
leumjaar 2019. Dan viert Hallelujah haar 125 
jarig bestaan.  De inschrijving overtrof de 
stoutste verwachting. Ruim 50 muzikanten 
(blazers en slagwerkers) reageerden enthou-
siast. 
Het harmonieorkest o.l.v. Nynke Jaarsma 
opende het Nieuwjaarsconcert met een 5 tal 
nummers.  Trompettiste Rochelle Lindeman 
soleerde in het “El Cid”, met begeleiding van 
het orkest. Rochelle hoopt dit jaar haar D-ex-
amen af te ronden aan de muziekschool.  Het 
eerste blok van het NJC werd afgesloten met 
de Castles of the Legends, een compositie 
gebaseerd op de sage van de witte maagd 
van de Kugelsburg, een burcht op een berg 
dicht bij de Duitse stad Volkmarsen.De 
drumband o.l.v. van Fokko Dam staat ieder 
jaar garant voor een swingend optreden met 
een populair programma. Fokko is dit jaar 39 
jaar instructeur/arrangeur van de drumband. 
Toen in 1978 de drumband werd uitgebreid 
met melodie werd Fokko aangesteld. De 
populaire nummers komen uit zijn eigen ar-
rangementen die bij jong en oud goed in het 
gehoor liggen. 
Elke bloeiende muziekvereniging heeft een 
jeugdorkest dat van groot belang is. Hallelu-
jah kan niet zonder deze jeugdige instroom. 
In een kort tijdsbestek worden de jonge mu-
zikanten klaargestoomd voor het jeugdor-
kest dat meer dan 25 jaar o.l.v. van Nynke 
Jaarsma staat. 
Het jeugdorkest had deze avond een super 

optreden. Geen toneelstukjes deze keer 
maar alleen muziek.  Boeiend om naar zo-
veel jeugdig talent te luisteren in het bijzon-
der de solisten die moeiteloos solo’s voor 
hun rekening namen.
Na de pauze werden de reünisten samen-
gevoegd met het huidige orkest. Een adem-
benemend geheel dat nog maar net op het 
podium paste. Een licht modern programma 
volgde met als hoogtepunt “Feeling Good” 
gezongen door Ineke Dijkstra. De klank van 
het grote orkest was overweldigend. De 
drumband inclusief reünisten zorgde voor 
een flitsend optreden  o.l.v. tamboermaître 
Ronnie Bakker en Feddy  de Boer. Als 10 ja-
rige knaap kwam Feddy bij Hallelujah en is 
inmiddels 64 jaar lid van de vereniging. Even 
liet hij het publiek meegenieten met zijn ka-
rakteristieke dirigeerkwaliteiten waarmee hij 
en de drumband in het verleden zo succes-
vol waren. Het slotnummer “Dixieland Con-
certo” was voor het reünieorkest. Met vijf so-
listen en het orkest werd met een swingend 
feestje het NJC 2018  afgesloten.
De Makkumer Bluesbrothers zorgden daar-
na nog voor een bruisende afterparty. 
(Collage zie pagina 8) www.kingmawalinga.nl   tel. 0515-233664

MAKKUM
Turfmarkt 35

Vraagprijs
€ 335.000,- k.k.

makelaars  en taxateurs

Hallelujah op koers naar jubileumjaar

funsportmakkum.nl

surf
kite
snow
fashion

Boulevard Strand Makkum   |   Tel.: +31 (0)515-231085
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FamilieberichtenInfo
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770  www.sunhus.nl  
Openingstijden: Praktijk en apotheek: 
8.00- 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
Medicijnen ophalen: 16.00 - 17.00 uur 
Bloedprikken: ma. di. do. vr. om 8.30 uur 
Trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur 
Heeft U na 17.00 uur in de regio ’s avonds, ’s nachts, week-
ends 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

Tandartspraktijken
Spoedgevallen op zat. en zon. om 16.00 uur kunt u terecht 
in de dienstdoende tandartspraktijk: 
Tandartspraktijk Mondzorg Makkum, tel. 0515-750576
Tandartspraktijk Joubert, tel. 0515-572049
Tandartspraktijk De Witte Heren, tel. 0515-238980
Van Asperen Tandheelkunde, tel. 0515-572353
Tandartspraktijk Dentwork, tel. 0515-541345
Tandartspraktijk Koudum, tel. 0514-522424
Tandartspraktijk Wommels, tel. 0515-332418
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “It Griene Hert”
Voor spoedgevallen 0517-531274
de Tunen 1, Witmarsum. 
tel. 0517-531274, www.itgrienehert.nl
- U kunt elke werkdag bij ons terecht met uw dier.
- We werken alleen met telefonische afspraken  

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / 06-20441818
bgg; Casper van Veen 06-46351620

Politie
Geen spoed, wel politie, tel. 0900-8844

Colofon
Uitgave:
Ondernemers Vereniging Makkum, 
Werkgroep Makkumer Belboei
www.makkumerbelboei.nl

De Makkumer Belboei verschijnt twee wekelijks op woensdag en 
wordt gratis verspreid in een oplage van 4600 stuks. Het versprei-
dingsgebied 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 vrijdagochtend, 
voorafgaand aan de verschijning voor 11.00 uur op: belboei@
makkum.nl. Aanleveradres indien geen e-mail voorhanden: 
Alpha Sail Makkum, Strânwei 17, 8754 HA 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: Hunia's Drukkerij, Workum

OVERLIJDEN

Want wij weten dat, indien de aardse 
tent, waarin wij wonen, wordt

afgebroken, wij een gebouw van God 
hebben, in de hemelen, niet met handen 

gemaakt, een eeuwig huis.
II Korintiërs 5 : 1

In vol vertrouwen op haar Hemelse 
Vader is rustig van ons heengegaan
ús leave, soarchsume mem, beppe en 
oerbeppe

IJbeltje Horjus-Feenstra

* Exmorra, 8 januari 1929
† Makkum, 7 januari 2018

Sinds 24 juli 2010 weduwe
van Frans Horjus.

 Siete en Ingeborg
  Frans en Talita, Kai, Nova
  Jolanda en Arjan
  Henk

 Klaas en Trijntje
  Henny, Alessandra, Mirko 
  Ypie 
  Fransiska en Jildert

 Houkje en Henk
  Bert, Yohna
  Yvette

 Arie en Inge

 Janneke en Tienus in liefdevolle herinnering
  Martijn
  Remco

 Sietse en Bianca
  Jurjen en Melissa
  Robert

Onze grote dank gaat uit naar het
personeel en de vrijwilligers van 
Avondrust voor de liefdevolle verzorging 
en aandacht voor ús mem.

De Dankdienst voor haar leven en de 
begrafenis hebben op zaterdag 13 
januari jl. plaatsgevonden te Makkum. 

Correspondentieadres:
De Poon 9, 8754 BC Makkum.

Ôfskie nimme is
Mei tankbere hannen oannimme

Al wat it oantinken wurdich is.

Oandien binne wy troch it ferstjerren 
fan

IJbeltje Horjus-Feenstra

Wy winskje de famylje Horjus in protte 
sterkte ta.

          Direksje en meiwurkers
          Bosch Car Service
          Garage Horjus

Makkum, 7 januari 2018

Beste minsken.
Hjirby wolle wy elkenien hertlik tanksiz-
ze foar alle bliken fan meilibjen tidens 
de sykte en nei it ferstjerren fan myn 
broer sweager en omke

Tjeerd Hemstra

 Jan Adema
 Janke Wietske Adema-Hemstra
 en Egbert Jan.

‘Bij ieder afscheid wordt
een herinnering geboren’

Op 15 januari is overleden onze
bewoner

Dhr. A.W. Plomp

Wij wensen zijn familie  veel sterkte met 
dit verlies.

Directie, bewoners, personeel en
vrijwilligers Patyna, locatie Aylva State

Witmarsum, 15 januari 2018

Krite spilet twa
ekstra foarstellings
Omdat de foarstellings fan “Famylje” sa goed 
as útferkocht binne spilet de Doarpskrite op 
freed 16 febrewaris  en op sneon 17 febrewa-
ris in ekstra foarstelling. “Famylje” is in tra-
gi-komeedzje skreaun troch Maria Goos en 
ferfryske troch Tryntsje fan der Zee. It giet oer 
minsken dy byelkoar hearre mar net byelkoar 
passe. “Famylje” wurdt spile troch: Trijntje 
Hoekstra, Marko van der Land, Atje Roorda, 
Paul Doedel, Riny van der Vliet en Sjirk Wijben-
ga. De rezjy is yn hannen fan Tineke Attema 
en it ljocht en lûd wurdt betsjinne troch Niek 
Koornstra. Plak:  Café Restaurant de Zwaan 
yn Makkum. Oanfang 20.00 oere. Kaarten bin-
ne te krijen by de DA Drogist yn Makkum.
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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

Wegens groot succes organiseren wij dit jaar 
weer een theaterdiner op Koningsdag. Dit jaar 

zal theaterstuk Anna & us Heit opgevoerd
worden door Ravensteijn Theatergezelschap. 
Kijk op www.annaenusheit.nl voor meer infor-
matie. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar,
reserveer dus snel via info@itposthus.nl! De 
prijs is € 49,50, dit is incl. een 3-gangendiner.

 
It Posthûs gaat met vakantie en houdt daarom 

op vrijdag 26 januari koelkast-leegverkoop.
Op deze avond zijn al onze hoofdgerechten

€ 15,00 en op = op. Reserveer dus snel!

26 januari 2018
uit
19:00 WISKY DS 5-Makkum DS 4
19:00 WISKY MB 1-Makkum MB 1
20:15 WISKY DS 3-Makkum DS 3
20:45 Punt Ut DS 3-Makkum DS 5
thuis
20:15 Makkum XC 1-DOSKO/Acta MC 1
20:15 Makkum MC 1-Punt Ut XC 1
20:15  Makkum MC 2-VC058 MC 2
21:30   Makkum DS 2-Punt Ut DS 1
21:30   Makkum DS 1-A.V.C. ‘69 DS 1
31 januari 2018
thuis
18:00    Makkum MC 1-N.O.K. MC 1   

2 februari 2018
uit
20:15  vc Bolsward DS 9-Makkum DS 4
20:45  Top en Twel DS 4-Makkum DS 5
thuis
20:15   Makkum MB 1-vc Bolsward MB 3
20:15  Makkum XC 1-CoVos MC 1
21:30  Makkum DS 2-BEO DS 1
21:30  Makkum DS 1-CoVos DS 2

Programma Volleybal

door Jeroen Adema

Zaterdag 20 januari moesten we voetballen 
met het team in de sporthal van Woudsend.
S’ochtends 8:15 uur vertrokken we in colonne 
vanaf het voetbalveld. Daar aangekomen was 
de spanning, maar zeker ook het plezier van 
de dames te voelen. Zoals gewoonlijk dollen 
ze er op los en terwijl de ouders aan een bak-
kie zaten konden de dames zich samen met 
de coach voorbereiden op de aanstaande 
wedstrijden. 
Vorig weekeinde hadden we al een mooi re-
sultaat behaald met 1 gewonnen, 1 gelijk ge-
speelde en 2 nipt verloren wedstrijden. Het 
was duidelijk: De dames wilden meer. Nou, dat 
kwam er: Nadat de 1e wedstrijd tegen CVVO 
met 1-1 geëindigd was, startte de diesel op.  
De dames vonden elkaar tijdens de 2e wed-

strijd tegen Oeverzwaluwen. De heren van 
dat team daagden de dames uit bij de kleed-
kamer. Dit maakte echter geen indruk op de 
dames en zij zorgden ervoor dat er niemand 
bij de keeper van Makkum in de buurt kon ko-
men.  De heertjes werden afgestraft met 5-0.
Na veel lof van het meegereisde publiek en na-
tuurlijk de coach, groeide het zelfvertrouwen. 
De 3e wedstrijd werd dan ook gewonnen met 
6-0 tegen gastheer Woudsend. Dit door fan-
tastisch samenspel.
Nu waren de dames helemaal overtuigd van 
hun kunnen en wilden de laatste wedstrijd 
tegen Balk ook winnen. Het publiek zag een 
team dat gezamenlijk en op de tanden bijtend 
een overwinning boekte van 2-1.
Dames ik kan dan als coach ook alleen maar 
zeggen CHAPEAU!!!!
Op de foto ontbreekt Doutsen Genee

Meisjes f3 spelen super in ZWH-toernooi

Muziekvereniging Hallelujah 
haalt op zaterdag 3 februari 
uw oud papier op
Voor het gebied ten zuiden van de 2e Melk-
vaart komen de leden van de muziekvereni-
ging vanaf 9 uur langs om de dozen langs de 
weg op te halen. Voor de straten ten Noorden 
van de 2e melkvaart (dus vanaf it String, de 
Jister en de Kamp/ Gearen) gaan we er vanuit 
dat iedereen de mogelijkheid heeft om het oud 
papier zelf in de containers in de Klipperstraat 
of ter hoogte van It Hof te brengen. Bij voor-
baat hartelijk dank!



pag. 4 - MAKKUMER BELBOEI - 24 januari 2018

Knallers van de week
Wij hebben alles in huis voor de lekkerste gerechten. 

Alles ambachtelijk en met de lekkerste ingrediënten gemaakt. 
Profiteer deze week van onze ambachtelijke aanbiedingen.

• 1 kilo h.o.h. gehakt
• 4 verse worsten
• 4 hamburgers
• 4 kipschnitzels
• 1 bakje salade 
 naar keuze

• 1 kilo h.o.h. gehakt
• 4 roomschijven
• 4 kaasdonuts
• 4 slavinken
• Stuk grillworst

500 gram gehakt 
naar keuze + 
4 verse worsten

500 gram gehakt 
naar keuze + 
4 filetlappen

Alle soorten
hamburgers

Bakje filet Americain 
+ 1 ons achterham + 
grillworst naar keuze

4e gratis
Dit alles voor maar Dit alles voor maar

Samen voor Samen voor

Samen voor

15.00€ €15.00

€ 6.90 € 6.90

€ 6.00

Kerkstraat 24, 8754 CS Makkum
Telefoon 0515-230253 

info@slagerijbruinsma.nl, www.slagerijbruinsma.nl

Slagerij Bruinsma

Week 4 
22 t/m 27 januari

Week 5 
29 januari t/m 3 februari

Week 6 
5 t/m 10 februari

Week 7 
12 t/m 17 februari

Elke woensdag 
gehaktdag!

H.o.h. gehakt

Rundergehakt

1 kilo voor

1 kilo voor

2 kilo voor

2 kilo voor

5.90

6.90

10.00

12.00

Rundergehakt tegen 
meerprijs van € 1,00.

Rundergehakt tegen 
meerprijs van € 1,00.

Kijk ook eens op onze webshop 
www.slagerijbruinsma.nl voor de 
voordelige diepvriespakketten. 

Wij bezorgen ook!
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Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg ribkarbonade .................................... € 6,75
1 kg schouderkarbonade ......................... € 6,25 
1 kg hamlappen .......................................€ 6,50 
1 kg speklappen ...................................... € 5,75 
1 kg shoarmavlees .................................. € 5,75 
1 kg verse worst .................................... €   5,00 
1 kg fricandeau ...................................... €   7,50 
1 kg schnitzel .........................................€   8,00 
1 kg varkenshaas .................................. € 11,50 
1 kg krabbetjes ................. € 4,25 / 3 kg € 12,00 
droge worst 5 stuks ............................... €   4,50 
1 kg rundvlees .................. € 6,50 / 2 kg € 13,00 
1 kg bieflappen ................. € 7,25 / 3 kg € 20,00 
1 kg ossenstaart .................................... €   5,00 
1 kg biefstuk ..........................................€   8,00 
1 kg kipfilet.............................................€   7,00 
hamburgers  5 stuks ................... €   4,50 
boomstammetjes  5 stuks ................... €   4,50 
kipschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
zigeunerschnitzel  5 stuks ................... €   4,50 
kip cordonblue  5 stuks ................... €   4,50 
slavink  5 stuks ................... €   4,50 
1 kg gehakt ....................... € 4,50 / 5 kg € 21,00 

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

1 kg hamlappen
1 kg speklappen  
1 kg verse worst             € 42,50
2 kg bieflappen     
3 kg gehakt                  

PAKKET

donderdag/vrijdag tot 18.00 uur geopend

Op zondagmiddag 4 februari 2018 (om 14.00 
uur) geven Marcel en Lydia Zimmer speciaal 
voor kinderen vanaf 4 jaar een vrolijk kinder-
concert in de Hoekstien te Witmarsum met 
oude en nieuwe liedjes en leuke sketches. 
Kortom: veel zingen, bewegen, verhaaltjes en 
sketches! 
Dit concert maakt deel uit van Kids in Actie 
(onderdeel van Kerk in Actie). Daarom is Rain-
bow de duif (mascotte van Kids in Actie) ook 
van de partij. Rainbow vliegt de hele wereld 
over en ontmoet daar verschillende kinderen. 
Vrolijke kinderen, maar ook kinderen die ver-
drietig zijn. Zij moeten de hele dag werken en 
kunnen niet naar school. Rainbow wil deze 
kinderen graag helpen.
Na afloop van de dienst kunnen de kinderen 
met Rainbow de duif op de foto. Alleen even 

zwaaien of even knuffelen kan natuurlijk ook. 
Tijdens het concert zal er gecollecteerd wor-
den voor de projecten van Kinderen in de Knel 
(de kinderprojecten van Kerk in Actie). Meer 
info hierover is te lezen op https://www.ker-
kinactie.nl/kom-in-actie/thema/thema-kinde-
ren-in-de-knel. Na afloop is ook een informa-
tiestand aanwezig over Kids in Actie.

In verband met de verwachte drukte is het 
wel noodzakelijk dat men zich van te voren 
via www.zingenindekerk.nl opgeeft voor dit 
concert. De kosten hiervan zijn € 3,00 per per-
soon. Dit bedrag gaat ook naar een project 
van Kinderen in de Knel. Kortom: Heb je zin in 
een vrolijke zondagmiddag, bestel kaarten en 
kom dan op 4 februari 2018 om 14.00 uur naar 
de Hoekstien in Witmarsum!

Zingen in de kerk met Marcel & Lydia Zimmer

Zaterdag 13 januari werd de eerste jeugdwed-
strijd gespeeld in de zaal in Makkum. 

In de A-klasse kaatsten 10 partuur een lijst. 
In halve finale had partuur Jacco Tolsma en 
Jeljer Abma een staand nummer en werd de 
andere halve finale gespeeld tussen Dietmer 
Kuperus en Redmer Abma tegen Jan Johan-
nes van der Kamp en Marije Kuiper. Deze par-
tij trokken Dietmer en Redmer naar zich toe 
op 5-2. De finale tussen Jacco en Jeljer tegen 
Dietmer en Redmer werd een prooi voor Diet-
mer en Redmer op 2-5 4-6. 
A-klasse winnaarsronde: 1. Dietmer Kupe-
rus en Redmer Abma. 2. Jacco Tolsma en Jel-
jer Abma. 3. Jan Johannes van der Kamp en 
Marije Kuiper
A-klasse herkansing: 1. Marten Leijenaar en 

Femke Kuiper. 2. Niels Steigenga en Marije 
Kuperus.
In de B-klasse speelden 5 partuur in een lijst. 
Hier ging de finale tegen Stijn Feenstra en Hi-
dde Reitsma tegen Kyano van Swinden Koop-
mans en Jacob Ynze Jaspers. Stijn en Hidde 
waren te sterk en ook zij pakten de eerste 
kransen in 2018 op 5-3 6-0. 
B-klasse winnaarsronde: 1. Stijn Feenstra en 
Hidde Reitsma. 2. Kyano van Swinden Koop-
mans en Jacob Ynze Jaspers
B-klasse herkansing: 1. Mari-Ann Tolsma en 
Minke Postma.
In de C-klasse speelden 3 partuur in een pou-
le. Hidde Dijkstra en Kjelt Elgersma wonnen 
beide partijen en ook voor hen de eerste kran-
sen in 2018. 
C-klasse: 1. Hidde Dijkstra en Kjelt Elgersma

18 partuur present bij Veehandel W. Feenstra 
jeugd ledenpartij KV Exmorra!

Zaterdag 3 februari
Om 17.00 uur

SNERTPREEK
In de Doopsgezinde Kerk

Hoek Bleekstraat/Tuinstraat
Makkum

Goed nieuws voor 720 deelnemers van de 
Postcode Loterij die meespelen met wijk-
code 8754 in Makkum. Zij hebben in de de-
cembertrekking een Fairtrade Ontbijtbox ge-
wonnen met daarin een selectie van eerlijke 
en duurzame ontbijtproducten. De Postcode 
Loterij ondersteunt de missie van Stichting 
Max Havelaar, de organisatie achter het Fair-
trade keurmerk. Net als Max Havelaar, wil de 
Postcode Loterij bijdragen aan een groene en 
rechtvaardige wereld. Vanaf zaterdag 27 janu-
ari kunnen de winnaars hun prijs gedurende 
twee weken afhalen.
De ontbijtbox bevat een selectie van produc-
ten met het Fairtrade keurmerk. Dit betekent 
dat deze producten onder goede omstandig-
heden zijn gemaakt en voor een eerlijke prijs 
zijn gekocht bij boerenorganisaties en planta-
ges. Op die manier kunnen boeren en arbei-
ders zelf werken aan een betere toekomst.
De winnaars krijgen een cadeaubon thuisge-

stuurd waarmee zij hun prijs kunnen afhalen. 
Dit kan van zaterdag 27 januari t/m zondag 11 
februari 2018 bij Jumbo, Snekerstraat 14 in 
Bolsward. De Fairtrade Ontbijtbox bevat: ha-
gelslag, pindakaas, hazelnootpasta, rijstwa-
fels, aardbeienjam, sinaasappelsap, thee, een 
katoenen shopper en speciale koffie. Want de 
koffie is afkomstig van boeren die deelnemen 
aan de Climate Academy in Kenia, een trai-
ningsprogramma waar boeren weerbaar wor-
den gemaakt tegen klimaatverandering.
Dankzij de deelnemers van de Nationale 
Postcode Loterij heeft Max Havelaar kunnen 
werken aan de doorbraak van Fairtrade in 
Nederland. Fairtrade werkt alleen als er ook 
bedrijven en consumenten zijn die eerlijk en 
duurzaam verhandelde producten willen (ver)
kopen. De Nationale Postcode Loterij steunt 
Stichting Max Havelaar, de organisatie achter 
het Fairtrade keurmerk, en draagt zo bij aan de 
groei van deze eerlijke handel.

Postcode Loterij verzorgt ontbijt voor 
720 inwoners van Makkum
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Zoekertje

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  

ALGEMEEN

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 za-
kelijke zoekertjes zijn er betaalde mogelijkhe-
den. Aanleveren via belboei@makkum.nl

Actie kerkenwerk. Heeft u nog spullen voor 
de rommelmarkt, die u graag kwijt wilt.

Bel dan met 0517-532420 of 06-42863502 en 
het wordt bij u opgehaald.

Te koop: Hondenbench, zwart, ongebruikt. 
LxBxH = 78x50x54,6 cm met 2 deuren.

Vastprijs 45 Euro. Tel. 0515-336831

Koga FIETS: Turkoois. €60. Lage INSTAP fiets 
Calvin met Topzadel van Terry, 5 versnellin-

gen. €170. (Zonder zadel €120).
Tel. 06-42108164.

Zoekertjes

Programma V.V. Makkum
Zaterdag 27 januari
12:30 Makkum 4-Sleat 2
10:45 SJO Oudega JO19-1-Makkum JO19-1
15.00 Makkum 1-Wolvega 1
Kantinedienst
1130 -18.30 Piebe Adema/Cor Smit

Zaterdag 3 februari
12:30 S.C. Stiens 2-Makkum 2
14:30 Makkum 3-DWP 3
12:30 Makkum 4-SDS 3
Kantinedienst
11.30-15.00 Anneke Jansen
15.00-18.30 C - Selectie

Vrijdagavond 26 januari vertelt Eddie Oppe-
dijk, alias Eabele Alderwets een verhaal over 
de verloren identiteit van Fryslân. Hij vertelt, 
na dertig jaar in het buitenland te hebben ge-
woond, over zijn bezoek in de zomer van 2040 
aan het reservaat Fryslân, waarin Makkum een 
museumdorp is geworden en mijmert onder-
tussen over vervlogen tijden. Het verhaal heeft 
een verassend slot dat letterlijk en figuurlijk 
plaatsvindt in de Doopsgezinde Kerk.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te 
praten over de ‘verloren identiteit van Fryslan’. 
Deze verhalenavond is onderdeel van het 
openingsweekend `Culturele jaar Leeu-
warden-Fryslan 2018` en vindt plaats in de 
Doopsgezinde kerk aan De Bleekstraat 11 in 

Makkum. De toegang is gratis.
Tijdstippen: 19:00 uur: Verhaal in het Fries en 
discussie achteraf; 20:00 uur: Verhaal in het 
Nederlands en discussie achteraf.

Verhalenavond over `De verloren identiteit 
van Fryslân` door Eddie Oppedijk

Vrijdagavond 26 januari (19.00 – 22.00 uur) 
wordt de avond van 2018verhalen. Om 19.00 
uur precies gaat het licht aan en zwaaien van 
Schiermonnikoog tot Oudemirdum  en van Zu-
rich tot Appelscha overal deuren open. Heel 
Friesland ontmoet elkaar in winterwarme sfeer 
om verhalen te vertellen en te beluisteren. In 
heel veel musea, op bijzondere plekken door 
heel Friesland en bij inwoners thuis. Het zijn 
persoonlijke verhalen, eventueel verbonden 
aan een voorwerp, waar de verteller iets mee 
heeft: waarvan hij of zij vindt dat het mee de 

toekomst in moet. In het Friese Museumdorp 
vertellen wij het verhaal van een Fries dorp, de 
gemeenschap en de Friese plattelandscultuur. 
Verteld door scholieren en (oud)inwoners van 
Allingawier. Wij vinden dit daarom een prach-
tig moment om u uit te nodigen om te komen 
luisteren. Naar een verhaal over Allingawier 
van vroeger, of het oude Wunseradiel. 

Graag begroeten wij u op vrijdag 26 januari 
vanaf 19.00 uur in het Friese Museumdorp. 
Toegang is gratis.

Aan alle inwoners van Makkum en omgeving

Kunstenares Sietske Bosma geeft op zater-
dag 10 februari een workshop meerkleuren-
druk. In deze cursus laat zij u kennis maken 
met linosnede. Deelnemers hoeven niet over 
creatieve gaven te beschikken: de kunstenaar 
levert een inspiratiebron aan en dan kan een 
ieder aan de slag. Het snijden met gutsjes, het 
afdrukken van de gesneden plaat op verschil-
lende soorten van papier levert verassende 
resultaten op. Bij iedere drukgang gebruiken 
we een andere kleur inkt en we maken gebruik 
van een echte etspers. U zult blij en verrast 

worden door uw eigen kunnen en naar huis 
gaan met vier of vijf prentjes. Ook kinderen 
kunnen experimenteren met druktechnieken, 
ook zij zullen werken met rollers en inkt. 
De workshop wordt 2 keer gegeven: om 9.30 
tot 12.00 uur en om 13.30 tot 16.00 uur 
Opgeven kan via www.cultureelpodiummak-
kum.nl (geef hierbij duidelijk aan in welke 
groep u wilt meedoen)
Locatie: Tuinkamer MFC Maggenheim, Klip-
perstraat in Makkum 
Kosten: Leden CPM €17,50, niet-leden €22,00 

CULTUREEL PODIUM MAKKUM PRESENTEERT:

Een workshop Meerkleurendruk

Zoekt u een ruimte voor een
vergadering of bijeenkomst?

Kerkelijk Centrum Het Anker Makkum 
www.pkn-makkum.nl/index.php/zaalhuur

Tel. 0515-232264 (tussen 17.30 en 19.30 uur)
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Herken je het volgende bij je kind?
• Het is vaak boos, bang, (faal-)angstig, 

stil, onzeker en zit niet lekker in z’n vel
• De ontwikkeling (motorisch, spraak-

taal, sociaal) verloopt langzamer of 
anders dan gewenst

• De schoolresultaten (leren lezen, 
rekenen, schrijven, spelling, begrijpend 
lezen) vallen tegen ondanks veelvuldig 
oefenen 

• Er is een diagnose vastgesteld, maar 
hoe daar mee om te gaan op school? 
(bijv. dyslexie, dyscalculie, beeldden-
ker, ADHD, PDD-NOS, etc.) 

• Er komt niet uit, wat er wél in zit!

De Leerhulp Juf heeft ruime ervaring in 
het begeleiden en coachen van kinderen 
bij wie leren niet vanzelf gaat. 

Niet denken in problemen en belemme-
ringen, maar kijken en werken vanaf de 
basis naar persoonlijke groei, mogelijk-
heden  en zelfvertrouwen!

Sijtske Deinum
Tel. 06 18 68 98 86 - Makkum 
info@deleerhulpjuf.nl
www.deleerhulpjuf.nl

Een traditie: die Snertpreek op een zaterdag-
middag in de Vermaning te Makkum. Een vie-
ring die helemaal anders is dan anders. En die 
Snertpreek wordt besloten door samen
snert te eten. Dit jaar is de naam van de vie-
ring ‘HERBERG’. Het geheel zal onder leiding 
staan van Oudste br. Lieuwe Durksz, die in 
passende groene (Snert-)pij samen met de 
aanwezigen een muzikale reis maakt. We zin-
gen, er klinken teksten over muziek en samen 

eten, en… we gaan genieten van prachtige 
muziek van het jeugdkorps ‘De Notenkrakers’. 
Kortom, het belooft weer een prachtige Snert-
preek te worden. U bent van harte welkom! 
Doopgezinde Kerk Makkum Hoek Bleekstraat/
Tuinstraat. Zaterdag 3 februari 2018 om 17.00 
uur. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot 
Oudste Lieuwe Durksz, 06-10165904, of via 
de mail: ldurksz@mail.com.

Snertpreek 2018 in de Vermaning te Makkum

Stichting Stype Tadzjikistan organiseert mo-
gelijk nog één keer een reis om de levensom-
standigheden in een tehuis voor gehandicapte 
kinderen te verbeteren. Het gaat om het tehuis 
in de plaats Hisor, dichtbij Dusjanbe, de hoofd-
stad van Tadzjikistan, waarheen de afgelopen 
jaren al verschillende keren reizen zijn gehou-
den. Tijdens deze reizen zijn onder andere een 
nieuw toilet- en douchegebouw, een nieuwe 
keuken en nieuwe bedden gerealiseerd. Ook 
zijn er klaslokalen en slaapzalen opgeknapt.

Mede door dit initiatief vanuit Fryslân is de 
toenmalige corrupte leiding van het tehuis 
vervangen, en heeft de plaatselijke overheid 
zelf ook fors geïnvesteerd. Hierdoor zijn de 
omstandigheden in het tehuis zelf in korte tijd 
aanzienlijk verbeterd, en op een niveau dat ac-
ceptabel is volgens de standaarden die gelden 
in Tadzjikistan. Ook de voedselhulp die Stich-
ting Stype een aantal jaren verleende, is nu 
niet meer nodig.

Toch wil de leiding van het internaat onze hulp 
nog één keer inroepen, en wel om de was-
ruimte voor kleren en beddegoed te vervan-
gen. De overheid vindt dat zij inmiddels weer 
genoeg gedaan heeft, maar deze wasruimte is 
feitelijk nog altijd een ruïne. Herstel heeft geen 
zin, er moet nieuw worden gebouwd.

Daarom doet Stichting Stype ook voor 2018 
een oproep aan jonge en oudere mensen om 
zich op te geven voor een reis naar Tadzjiki-
stan. Tijdens deze reis zal dan een nieuwe 
wasruimte voor kleren en beddegoed worden 
gebouwd, of liever gezegd: afgebouwd. De 
fundering,het casco en de installatie van water 
en stroom zullen in de loop van het jaar door 
Tadzjiekse bedrijven worden gerealiseerd, de 
groep uit Fryslân zal de afbouw doen: tegelen, 
schilderwerk, inrichting.

Een reis naar Tadzjikistan is hoe dan ook een 
onvergetelijke ervaring. Niet veel mensen uit 
het Westen komen ooit in Tadzjikistan. Je ziet 
daar met eigen ogen de verschillen in welvaart 
- en je beseft ook, dat we uiteindelijk allemaal 
als mensen verbonden zijn.

Mensen die mee willen, moeten gezond van lijf 
en leden zijn. Vakkrachten zijn welkom, maar 
niet iedereen hoeft timmerman te zijn. Met de 
reis is een bedrag van € 1000 per persoon 
gemoeid, bij voorkeur bijeen te brengen door 
middel van individuele en gezamenlijke acties.

Meer info of opgeven? Stuur, liefst vóór 31 
januari aanstaande, een bericht naar info@
stichtingstype.nl of bel met Liuwe Westra, 
0517-469245 / 06-30837586.

Stichting Stype Tadzjikistan organiseert nog één reis

In de volgende Makkumer Belboei van 7 fe-
bruari vindt u de deels vernieuwde route van 
de Steegjesfair. De voorbereidingen zijn al in 
volle gang en de organisatie kan vast een tipje 
van de sluier oplichten. Het hele programma 
beschrijven in een artikel is onmogelijk: Steeg-
jesfair 2018 staat bol van de activiteiten en er 
komen ook nog steeds nieuwe deelnemers bij. 
Koren en muzikanten en verenigingen die mee 
willen doen kunnen zich nog steeds melden bij 
steegjesfair@makkum.nl voor de allerlaatste 
lege plekjes op de route. Een  dringend advies 
van de organisatie: kom op tijd op 10 februa-
ri dan kun je zoveel mogelijk meemaken. Dus 
start meteen om 16.00 uur met je Steegjesfair!
De officiële opening wordt verricht door Otto 
Gielstra van de Stichting Ald Makkum. Hij zal 
het nieuwe straatnaambord op het Singeltje 
onthullen.
Een kleine greep: in de stegen en schuurtjes 
rond de Van Doniakerk komt het Lân fan Taal. 
Onder aanvoering van Letja de Goede presen-
teert een groep Makkumer schrijfsters zich, 

bezoek het oudste schooltje van Makkum dat 
dateert van 1604 en loop dwars door de Van 
Doniakerk. Vanaf half 7 geeft Gerben Tilstra 
hier het “dwars-troch-de-tsjerke-hinne-rinne-
konsert” op het kerkorgel.
In de schuur van Nelleke Oostenveld speelt de 
aardappel de hoofdrol. Aardappelcake, aard-
appelhapjes en chips maar ook het spannen-
de “aardappeluiteenbuisslaan”. Op de Kerke-
buren verder nog een dinkietoyverzameling en 
uiteraard promotie van het Makkumer Skûtsje. 
Wederom kan er dan een kerk ( Het Anker) 
doorkruist worden om uit te komen bij een 
trekzakconcert .
Op naar de Slotmakerstraat waar u warm ont-
vangen wordt met hete bliksem, een smid die 
het vuur hoog opstookt en een theater dat u 
gegarandeerd met rode oortjes verlaat….
Ook in de Schoolbuurt volop warmte op het 
Vuurplein: de kachels van Van der Meer bran-
den, de Nynke Pleats verzorgt de inwendige 
mens en De Striikizer Machine is er gloeiend 
bij!

Voor iedereen wat wils op Steegjesfair 2018
In de Waag is het Steegjesboek te koop en 
kunt u wellicht nog wat opheldering geven 
over ontbrekende namen op de klassenfoto’s 
van de Makkumer scholen.
Niet op de route maar wel een unieke moge-
lijkheid om een stukje Makkumer historie te 
bezichtigen is de openstelling van de voorma-
lige visconservenfabriek van Van den Berg in 
de steeg tussen Vallaat en Wopkes Paad. De 
laatste mogelijkheid voor hier appartementen 
van gemaakt worden! In deze fabriek deed de 
Hangploech tijdens de Tweede Wereldoorlog 
belangrijk verzetswerk. Wapens werden er ge-
kist en munitie ingeblikt. Door de Makkumer 
stegen werden de blikken en kisten op een 
praam  gebracht en zo naar verzetsgroepen in 
de omgeving gebracht. Tjerk Bruinsma houdt 
hier viermaal een presentatie. Om half vijf, half 
zes, half zeven en half acht vertrekt hij van-
uit de winkel van Venema aan de Achterstraat 
met belangstellenden naar de  voormalige 
conservenfabriek.

Tijdens de Steegjesfair is Oane Oostenveld 
weer in actie als dorpsomroeper. Voor slechts 
10 euro kunt u uw evenement, winkel, verjaar-
dag of boodschap door hem laten omroepen. 
Aanmelden voor deze unieke reclamemoge-
lijkheid op steegjesfair@makkum.nl.
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’Kom naar onze 
feestelijke 

openingsweek’

Gratis appeltaart
Tot en met zondag 11 februari 2018 bij besteding vanaf € 25,- aan boodschappen.
Alleen geldig bij Jumbo Kooistra Makkum aan de Liewkemastraat 9. 

Jumbo opent op 
wo 7 februari 
om 9.00 uur

Jumbo, Makkum, Lieuwkemastraat 9

om 9.00 uurom 9.00 uur

JumboJumbo, Makkum, Lieuwkemastraat 9Jumbo, Makkum, Lieuwkemastraat 9Jumbo
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Tijdens het officiële openingsweekend van 
LF2018 in Leeuwarden wordt het muziek-
festival At the Watergate op bijzondere wijze 
gepresenteerd. Toeschouwers zullen via een 
wintervoorstelling vol prachtige muziek, thea-
ter en dans warm gemaakt worden voor het 
Sneker LF2018-project, dat begin mei in de 
Waterpoortstad en nabije omgeving plaats-
vindt. De Waterpoort van Sneek krijgt speciaal 
voor gelegenheid een plekje in de Leeuwarder 
Prinsentuin.

Jonge muzikanten en dansers zijn zich in de 
aanloop naar het openingsweekend inten-
sief aan het voorbereiden op de show, die op 
de avond van zaterdag 27 januari twee keer 
wordt opgevoerd. De muziektheatervoorstel-
ling geeft het publiek een impressie van wat er 
gaat komen tijdens At the Watergate. De ont-
moeting tussen ruim zevenduizend muzikale 
jongeren uit een groot aantal Europese landen 
zal van woensdag 9 tot en met vrijdag 11 mei 
leiden tot onverwachte, spontane optredens 
op een groot aantal podia op en aan het water.

De preview in Leeuwarden, die de titel ‘A Win-
tertale at the Watergate’ heeft meegekregen, 
vindt plaats nabij de muziekkoepel in de Prin-
sentuin, dat omgetoverd wordt tot een heus 
Sneker sneeuwlandschap. De deelnemende 

Winterse preview At the Watergate tijdens openingsweekend LF2018

jongeren zijn leerlingen van Kunstencentrum 
Atrium in Súdwest-Fryslân. De artistieke lei-
ding ligt bij Afke Brenninkmeijer (choreografie) 
en Kees Romers (muziek).
De Bokito Brass Band begeleidt het publiek 
vanaf het Oldehoofsterkerkhof naar de Wa-
terpoort in de Prinsentuin, waar om 19.15 en 

20.15 uur een opvoering van ‘A Wintertale at 
the Watergate’ aanvangt. Toeschouwers ont-
vangen, zolang de voorraad strekt, aan het 
einde van elke voorstelling een verwarmende, 
culinaire verrassing.
De organisatie van At the Watergate is in han-
den van Cultuur Kwartier Sneek. 

Stavoor Inburgering geeft in het Convent al-
fabetiserings- en inburgeringslessen aan sta-
tushouders; mensen die een verblijfstatus en 
huis hebben en verplicht moeten inburgeren. 
Op dit moment hebben we 3 groepen inbur-
gering en 1 groep alfabetisering in Bolsward, 
elke groep krijgt 3 dagdelen les.

Het onderdeel Taal en Inburgering van St-
avoor heeft in verschillende plaatsen in Ne-
derland locaties waar nieuwe groepen inbur-
geringsplichtigen worden opgeleid voor het 

inburgeringsexamen. Daarnaast wordt er ook 
uitgebreid aandacht besteed aan hoe we in 
Nederland met elkaar samenleven. Op dit mo-
ment verzorgt Stavoor 12 dagdelen per week 
inburgering- en alfabetiseringslessen aan +/- 
50 cursisten in Bolsward. De lessen worden 
verzorgd door verschillende docenten van St-
avoor. 
De docent van Stavoor wordt bijgestaan door 
een vrijwilliger die ondersteuning biedt tijdens 
de lessen. Bent of kent u iemand die Stavoor 
als vrijwilliger wil assisteren, dan is Stavoor 

hard op zoek naar u. Stavoor zoekt mensen 
met affiniteit met de doelgroep, veel geduld en 
minimaal 1 dagdeel per week inzetbaar. Met 
name kunnen we hulp gebruiken in de alfabe-
tiseringsgroep. Ook zijn we op zoek naar taal-
coaches die cursisten thuis willen helpen met 
het huiswerk.

Voor informatie over het inburgeringsprogram-
ma en uw mogelijke inzet kunt u contact op-
nemen met Trudy Kleve, tkleve@stavoor.nl 06 
20399869.

Inburgeringslessen in Het Convent Bolsward
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28 januari
9.30 uur K.C. Het Anker

Ds. A.H. Cluistra-Boschloo Koffie drinken 
19.00 uur K.C. Het Anker
Dhr. Ton van der Wekken 

Plusdienst “Op zoek naar veiligheid”
4 februari

9.30 uur K.C. Het Anker
Ds. A.H. Cluistra-Boschloo

HA lopend / Jeugdkerk / koffie drinken

Kerkdiensten

Agenda
27 januari is er een speciale theater jamses-
sie in het doopsgezinde kerkje van Makkum. 
NetTeLet uit Makkum en We houden contact 
uit Enschede een avond “De vloer op” voor u. 

Aanvang: 19.45. Entree: 5 euro.

Makkumer Blues Brothers, 27 jan 2018
17:00 - 22:00, Nynke Pleats te Piaam
Shuttlebus v.a.17:00 (Plein Makkum)

Woensdag 31 Jan. 2018 ST.ALDE FRYSKE 
TSJERKEN. De stichting zal ons nu wel kun-
nen vertellen over het nut en de noodzaak in 

2018. Aanvang 14 uur, KC. HET Anker,
Buren 18 Makkum.

Woensdagmiddag 31 januari om 15.00 uur 
komt Klaas Jansma vertellen over ‘’Frjemde 

kostgangers die ek noch sile kinne” in Woon-
zorgcentrum Avondrust. Entree € 5,00 incl. 
thee/koffie. Let op: Er zijn maar een beperkt 

aantal plaatsen, deze zijn alleen te reserveren 
bij de receptie. 

Vis Per Mare Makkum is op 
zoek naar een

verkoop medewerk(st)er
voor +/-25 uur per week,

ook in het weekend.

Ben jij enthousiast en
gemotiveerd, vind je het leuk 
om contact te hebben met 

mensen, en heb je enige kennis 
van de Duitse taal?

Stuur dan nu je motivatiebrief 
en CV naar:

vispermaremakkum@gmail.com

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

Plusdienst in het Anker
Wij mogen u/jou weer uitnodigen voor een 
plusdienst. Thema van deze dienst zal zijn: 
Op zoek naar veiligheid. Wanneer: zondag 28 
januari om 19.00 uur. Waar: K.c. “Het Anker” 
Makkum. Spreker: ds. Ton van der Wekken. 
Muziek: The Barnfinds. Na afloop is er koffie/
thee. Wij hopen jullie te ontmoeten!!
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TBE

Technisch 
Bedrijf 
Exmorra

• Dak- en geveltechniek
• Installaties- en Loodgieterswerk
• Inspectie en Onderhoud

Containers
Inkoop/verkoop/verhuur

 
Heeft u kort of langere tijd opslag ruimte nodig,
huur dan een opslagcontainer bij TBE Container 
verhuur.

Voor meer informatie :
André Abma mob. 06 11 51 69 79
Dorpsstraat 94a, 8759 LE Exmorra
info@tbexmorra.nl / www.tbexmorra.nl

Technisch 
Bedrijf 
ExmorraTBE

Onderhoudsbedrijf
Richard Ruivenkamp
De Jister 27  8754 GM Makkum

www.onderhoudsbedrijf-makkum.nl
Mobiel: 06-43028710

NÚ: 30 rijlessen + praktijkexamen € 1370,-
WWW.RIJSCHOOLMONIQUEMAKKUM.NL
MELD JE NU AAN VOOR EEN GRATIS PROEFLES: INFO: BEL: 06-16716241 of mail (adres op website)

NOG GEEN RIJBEWIJS? DAT KAN BIJ ONS!




