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Lieuwkemastraat 53 - 8754 BL Makkum
Mobiel: 06 54 985 246 - Fax: (0515) 23 25 33

0515-231008        06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl
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www.kingmawalinga.nl

Voorstraat 1 Makkum  tel. 0515 - 233 664

Royale 2/1-kapwoning met ruime garage, grote 
tuin (oost) en uitzicht over weilanden, grondopp. 

541 m² en vrijwel geheel v.v. ks-kozijnen.
Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Makkum, Botterstraat 8

Nachtklub ‘Chez Dolly’ iepent har doarren foar Makkum!

Makkum - Doarpskrite Makkum spiele ôfrûne 
wykein de tragikomeedzje ‘Chez Dolly’ yn it MFC 
Makkum. It stik is skreaun troch José Frehe en 
Rob van Vliet en is yn it Frysk oerset troch Gerda 
van der Wijk. De regisseur Rieneke de Haan hat 
it stik fierder bewurke en nei de eigen minsken fan 
Krite Makkum skreaun. In stik fol mei yntriges, 
djipgong, mar ek humor. It toaniel fan it libben! 

Al bij it yngean fan de seal komst dalik yn de 
sfear fan in nachtklub. It publyk kin in sit nimme 
rûnom it hiele toaniel barren. In kreaze bar, live 
muzyk, de sitsjes foar de taskôgers en fansels it 
poadium foar de artysten. Bij it ynkommen fan it 
publyk is barman Frenk (Minne Zwaagstra) al 
drok dwaande mei de tarieding foar de jûns. De 
muzyk spilet op’ e eftergrûn. In skrúten frommeske, 
neamt Suzie (Anke Tuinier) komt deryn. Sij wurdt 
troch Dolly (Sus Boonstra), de manager fan Çhez 
Dolly’, oannommen yn’ e betsjinning. Se moat 
gearwurkje mei Shannon (Geertsje Haytema) in 
bazige dominante frou. Letter yn it stik troch ien 
fan de spilers ‘tante njirre’ neamt. Njirre in moai 
Frysk wurd dat ik ûnthâlde wol. We komme yn’ e 
kunde mei Ronny (Hieltsje Bosma), har guodlike 
freon, dy’t de ‘standup komidian’ fan de klub is, 
mar oant no ta sûnder sukses. En dan is der de 
travestyt Sjoerd (David Visser), ûngelokkich troch 
de hâlding fan syn famylje/omjouwing en dertroch 
oan’ e drank. Babette (Tjitske Altena) wurket ek 
noch yn de nachtklub en wurket yn’ e bar neist 
Frenk, dy’t tegearre in ‘stikeme’ ferhâlding ha, 
mar ûndertusken wit eltsenien derfan ôf. En dan 
is der noch mefr. Van der Leest de mem fan Sjoerd.
Sa is Dolly in frou dy’t each hat foar har meiminske. 
In sosjale frou dy’t minsken oerein helpt en wer 
meinimt. Har man Frenk in bêste fint fierder, mar 

kin syn eigen lusten net hielendal ûnderdrukke. 
Sa komt Babet troch de freonskip fan Dolly ta 
ynkear, dat de affêre mei Frenk gjin pas hat. 
Sjoerd, troch syn famylje útspuit, fynt bij Dolly 
plak. Yn in prachtige útspiele scene tusken Sjoerd 
en syn mem komt alles op skerp te stean. Mar ek 
de mem fan Sjoerd komt troch Dolly ta ynkear! 
It earst sa skrúten frommes Suzie bloeit troch de 
sfear yn’ e nachtklub ek hielendal iepen. En dan 
de bazige dominante Shannon dy’t mar op ien 
momint yn it stik har kwetsberens sjen lit. Ronny 
wrakselt geande wei it stik ûnder de druk fan 
Shanon wei en fynt yn Suzie in nije libbens-
kamaraad en fynt syn talint! In stik sa út it libben 
wei, goed delsetten troch de spilers fan Krite 
Makkum. Kompliminten foar Rieneke de Haan 
en de spilers!

Bin nijsgjirrich hoe’t it fierder giet mei nachtklub 
‘Chez Dolly’! Hokker minsken it poadium doarre 
op te sykjen om harren oare kant sjen te litten! 
Doarsto it oan....? De spilers fan Doarpskrite 
Makkum yn elts gefal wol! Ik sjoch no al wer út 
nei takom jier!!

Skreaun troch Doutzen Ouderkerken
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Kerkdiensten   
zondag 23 januari                 

Van Doniakerk
9.30 uur  Oecumenische dienst “Week van de Eenheid”
er is ook Kindernevendienst

R.K. kerk  
9.30 uur Parochievoorganger                   

Baptisten Gemeente dienst te Workum/Makkum 
9.30 uur br. H. Tieleman, Woudsend

Doopsgezinde Gemeente dienst te Harlingen 
10.00 uur World Feloowship Day
                                           

Huisartsen Wûnseradiel
Heeft u ’s avonds, weekends of feestdagen of ’s nachts dringend 
een huisarts nodig, bel dan 0900-112 7 112, u krijgt dan een dokters-
assistente aan de lijn. De Dokterswacht is te vinden in het Antonius 
ziekenhuis, Bolswarderlaan 1, 8601 ZK in Sneek.(via de ingang 
Spoedeisende Hulp(SEH).

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

Tandarts
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
Tandartspraktijk Wiersma Tandheelkunde, 
Koarte Baan 13, Wommels. tel. 0515-332418 
- Het is verplicht een identiteitsbewijs mee te brengen 

Dierenartsenpraktijk “de Dijken”
Voor spoedgevallen 0517-531274
spreekuren gezelschapsdieren: ma, woe, vrijdag: 14.00-14.30 uur,
Botterstraat 45a, Makkum. tel. 0515-231718

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

It Ankerplak, Bleekstraat 36a
Zuigelingen/Kleuterbureau op afroep

Huisartsenlab./Trombosedienst
donderdag van 9.00 tot 9.15 uur                                  

Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
ook kinderfisio therapie en fysio fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
Afspraken maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 15.00 uur

Fysiotherapiepraktijk 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 ”Het Anker” tel. 0515-233720 b.g.g. 0515-461100
Thuisverpleging- en verzorging (ook persoonsgebonden budget)
Informatie, advies en bemiddeling

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

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9.00-10.30 uur, tel. 0517-533336,
tevens inloopspreekuur, gemeentehuis Witmarsum

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

Maatschappelijk werk
Spreekuur elke werkdag van 8.30-9.30 uur
tel. 0515-573763. In crisissituaties buiten kantoortijden 
tel. 058-2132000 SOS telefonische hulpdienst   

Vragen over welzijn, wonen en zorg?                          
WMO loket: bibliotheek Makkum tel. 0515-231385
di. vr. 14.00-21.00 uur; woe 14.00-21.00 uur tel. 0515-231385

Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818  

Info Familieberichten Agenda
Het is voor ons onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor de blijken van 
medeleven die wij mochten ontvangenna het 
overlijden van mijn vrouw, mem en beppe

Helena Kleiterp Terpstra
Langs deze weg willen wij iedereen daarvoor 
hartelijk bedanken.

Familie L.C. Kleiterp

Makkum januari 2011

19-1-1971 ~ 19-1-2011

19 jannewaris is it safier,
ús mem wurd hjoed 40 jier

Gefeliciteerd
Marrit
Niek Deze aardige vrijgezel

staat voor iedereen altijd klaar en 
wordt 23 januari 30 jaar 

Van harte gefeliciteerd

Deze super vrij(gezel)williger is 
altijd voor een ander in ‘t spier 

en viert zondag zijn 30e 
verjaardag met heel veel bier

O sa bliid binne wy mei de berte 
fan ús soan en myn broerke

Menno, Sjoukje & Tymen 
van der Eems-Hoekstra
Slotmakersstraat 12
8754 EM Makkum

0515-233231

Kom gau ris foar in poppeslok, 
mar doch dit dan net op'e gok.

NiekNiek
12 jannewaris 2011

10.15 oere - 4500 gram - 52 cm

woensdag 19 januari
Makkum – Bibliotheek 15.30 uur Voorlezen voor 
peuters en kleuters uit het boek ‘Fiet wil rennen’

donderdag 20 januari 
Makkum – K.C. “Het Anker” (Buren 17)  20.00 uur 
het I.K. Mannenkoor de ‘Flevosanghers’ organiseren 
Open avond. Houdt u van zingen en gezelligheid 
kom dan deze avond vrijblijvend langs!

Makkum – Bibliotheek 20.00-22.30 uur Lezing 
over een unieke zeilreis door Ada Kerkstra en Akko 
Kalma ‘De wind liet ons de wereld zien’

zondag 23 januari
Makkum – MFC Sporthal Maggenheim 
het Familie Volleybaltoernooi

dinsdag 25 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust 14.00 uur 
Klaverjassen in het restaurant

woensdag 26 januari
Makkum – Zorgcentrum Avondrust diavoorstelling 
door dhr. Westerhof (winter), 15.00 uur in het restaurant



pag. 3 MAKKUMER BELBOEI - 19 januari 2011

ATTENTIE

Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Campina Slagroom Vla Vanille, 1 liter..............................1.39

Goudse Kaas Jong Belegen, 500 gram.........................nu 3.99

Boerenmetworst.......................per pakje 25 cent korting

Chocomel, 1 liter....................................................nu 99 cent

Robijn Fleur en Fijn, pak 711 gram...........................3.09 2.29

Everyday Spaghetti, 500 gram....................................59 cent

Pastasaus, pot 500 gram..............................................89 cent

Fruit: Mineola's, kilo..........................................................1.69

Aanbiedingen geldig van do. 20/1 t.e.m. wo. 26/1

Profiteer van 20 t/m 22 januari
van dit smakelijke voordeel

Rundvleesvoordeel

Riblappen
500 gram 5,50
Varkensvleesvoordeel

Speklappen
500 gram 4,00
Vleeswarenvoordeel
Bacon - Gebraden Kipfilet - Snijworst - 
Boerenschouderham - Achterham of Rosbief gratis

elke 2e bak

halve 
prijs

Maaltijd van de week

Hutspot, Zuurkool of Boerenkool
7,50 per kg

Wintervoordeel

Hacheekarbonade
100 gram 1,45

3e ons (goedkoopste)

* Foto`s van het “It Iepen Stee” de “Fryske Krite” 
 als ook “De trimloop” 
 op www.MakkumerBelboei.nl staan !!!

* Teake van der Meer, Griet Wiersma en Minze 
 Dijkstra optreden met hun nieuwe show 
 “Efkes de sinnen fersette”

* het gezelschap treedt op vrijdag 28 januari om 
 20.00 uur in MFC Maggenheim Makkum

* kaarten zijn o.a. verkrijgbaar bij slagerij Brattinga 
 Makkum

* voor meer informatie zie: 
 www.mfcmaggenheim.nl

Aanleveren advertenties voor plaatsing 
in de Makkumer Belboei.

In het colofon staat het elke week vermeld, 
waarschijnlijk wordt dit niet gelezen. Er is sinds 
enige tijd een wijziging gekomen in het aan-
leveren van advertenties voor plaatsing in de 
Makkumer Belboei.

Voor alle duidelijkheid:  
Familie-advertenties (geboorte, overlijden, huwe-
lijk, dankbetuigingen enz.) 
aanleveren bij Andries Quarré.

Alle overige advertenties (dus ook verenigingen!!) 
aanleveren bij Theo Adema.
Bovenstaande gaat over advertenties.  

Kopij: tips, nieuwsberichten, ingezonden stukken, 
enz. aanleveren bij Andries Quarré. (zie ook colofon).
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De Markt 4, 8754 ES Makkum
Tel. 0515-232366

A F H A A L M E N U
voor  JANUARI
 Babi Pangang
 Kun Pao Lai
 Mini Loempia´s
 Witte rijst

2 pers.   12.50
Wilt u met nasi/bami i.p.v. witte rijst, 1.00 extra

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag
ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25

1 kg bieflappen. . . . . . . . . . . . . .  6.00

3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  15.00 

1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  16.00

1 kg hamlappen  . . . . . . . . . . . . .  5.00

5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50

1 kg haas/ribkarbonade  . . . . . . .  5.25

1 kg schouderkarbonade  . . . . . .  4.75

1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.00

2 kg rundvlees  . . . . . . . . . . . . . .  10.00

1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  3.50

1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.25

1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50

1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.25

5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50

5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3

8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25

2 kg bieflappen
1 kg speklappen
1 kg verse worst         32.50
1 kg hamlappen       
3 kg gehakt                  

Muziekkorpsen Súdwest-Fryslân geven mega 
Hafabraconcert in Sneek, Makkum en Workum
   Makkum - Dertig muziekkorpsen uit de fusie-
gemeente Súdwest Fryslân geven op zaterdag 5 
februari 2011 een bijzonder promotieconcert in 
Sneek, Makkum en Workum. Op deze concerten 
klinkt voor het eerst de door componist Jan de 
Haan speciaal voor dit concert en de nieuwe 
gemeente geschreven ouverture Pierius Magnus 
(Grutte Pier).    ,,Het is een afscheidsgroet naar de 
vijf oude gemeenten, die de korpsen altijd een 
warm hart toedichtten, maar meteen ook een 
welkom aan de nieuwe gemeente. De muziek-
korpsen vervullen een belangrijke maatschap-
pelijke functie en dat moet ook onder de aandacht 
van de bestuurders in de nieuwe gemeente”, 
motiveert Wop Schat uit IJlst, het initiatief tot de 
drie bijzondere concerten, waar op drie locaties 
hetzelfde programma gebracht wordt. 

Het enthousiasme onder de muziekverenigingen 
is enorm. Praktisch alle muziekverenigingen doen 
mee aan de drie megaconcerten, waarbij orkesten 
gevormd zijn met een gemiddelde grootte van 
tweehonderd muzikanten. In twee oefensessies 
studeren de dirigenten Tseard Verbeek, Siemen 
Hoekstra en Thom Zigterman het concertpro-
gramma met twaalf werken in. De deelnemende 
korpsen hebben het repertoire tijdens hun repeti-
ties ingestudeerd. Met een gevarieerd repertoire 
moet het op zaterdagavond 5 februari een prachtig 
muziekfeest worden in Workum, Sneek en 
Makkum. Bijzondere solist op de concerten is 
Johan Krul, de nieuwe gemeentesecretaris van 
de gemeente Súdwest Fryslân en cornetspeler bij 
brassband De Bazuin van Oentsjerk. Hij brengt 
op alle drie plaatsen het Treble Concerto van Ted 
Huggens ten gehore. In de drie sporthallen zorgt 
de Friese troubadour Gurbe Douwstra voor een 
zangintermezzo. Hij brengt een solonummer, 
maar zingt ook samen met de megaorkesten, 
onder meer zijn populaire ‘Súdwest Friezen, lit 
jim gean’. 

Om op drie plaatsen hetzelfde programma te 
kunnen brengen, zijn de aanvangstijden van de 
concerten verschillend. Het concert in Workum 
begint om 19.45 uur, Makkum om 20.00 uur en 
Sneek om 20.15 uur. ,,De schema’s zijn strak. De 
solisten moeten vrij baan en beslist geen gladde 
wegen hebben om van concertlocatie naar con-
certlocatie te reizen”, noemt Schat nog het meest 

spannende element van de concerten. 

Jan de Haan heeft met veel enthousiasme het 
werk Pierius Magnus geschreven. De in Warns 
geboren componist liet zich bij het schrijven van 
het werk, dat toegevoegd zal worden aan het 
klein repertorium voor de harmonie/fanfare, 
inspireren door de figuur van Grutte Pier. De 
Haan ziet hem als de verbindende persoon van 
de streek met zijn standbeeld in Kimswerd, zijn 
relikwieën die in Sneek bewaard liggen en zijn 
vaartochten voor de kust van Zuidwest Friesland. 
Het werk dat speciaal voor dit concert geschreven 
is, wordt als het aan de initiatiefgroep ligt in de 
nabije toekomst een verplicht werk op de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen en 
de Nederlandse Fanfare Kampioenschappen. 
,,Het is geschikt voor de derde divisie. We hopen 
dat de organisaties van de kampioenschappen 
Pierius Magnus er op zetten. Dat zou nog eens 
een mooie promotie van de muzikale gemeente 
Súdwest Fryslân zijn”, stelt Schat.

Kaarten à 5 euro zijn te verkrijgen bij de dertig 
deelnemende muziekverenigingen. Ook kunnen 
ze besteld worden per locatie op via het email-
adres: hafabrasudwest@hotmail.com. Verder is 
er kaartverkoop aan de zaal. 

De deelnemende muziekverenigingen per locatie: 
De Rolpeal Workum:  
Nij Libben Koudum; Crescendo Workum, Studio 
It Heidenskip, Lytse Sudwesthoeke Starum,  
EMM Oudega, Excelsior Parrega, Concordia 
Gaastmeer en Eensgezindheid Tjerkwerd.

Sporthal Maggenheim Makkum: 
Excelsior Burgwerd, Fanfare Blauwhuis, Oranje 
Bolsward, Asaf Lollum, Harmonie Pingjum, 
Hosanna Wons, Crescendo Heeg, Excelsior 
Nijland, Wubbenus Jacobs Arum, OKK 
Kimswerd, Excelsior Schraard, Nij Libben 
Witmarsum, Greidebrass Wûnseradiel.

Sneker Sporthal Sneek: 
Harmonie Sneek, Het Stedelijk Muziekkorps 
Sneek, Koraalorkest Hymne Sneek, Emmabrass 
Sneek, EzG Hommerts, Euphonia Oppenhuizen, 
Hâld Moed Oosthem, Concordia IJlst, Excelsior 
Scharnegoutum.
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Adverteer in de 
Makkumer Belboei

Blanksma
Assurantiën

VERZEKEREN MET PERSOONLIJKE SERVICE

Bleekstraat 36a Telefoon (0515) 231 586
Postbus 21 Telefax (0515) 231 398
8754 ZN Makkum E-mail a.blanksma@uwnet.nl

Terug  van  weggeweest !
Te le fon isch  contac t  zonder  keuzemenu!

Mevrouw Elzinga (88) uit Makkum maakte 
vaartocht met de KNRM

* Mevrouw Elzinga aan boord bij de KNRM.

Harlingen/Makkum  - In november 2010 hield de 
KNRM (Koninklijke Nederlandse Redding Mij) 
een landelijke, trouwe donateurs dag, o.a. op het 
redding station Harlingen. Trouwe donateurs, die meer 
dan 50 jaar jaarlijks de Redding Mij financieel 
steunen worden op een dergelijk dag op het redding 
station warm onthaald, onderscheiden met een KNRM-
insigne en worden uitgenodigd voor een vaartocht. 
Dit maal was ook mevr. Ytje Elzinga Kleiterp, 
wonende in de Jonkersflat naast Avondrust Makkum, 
als trouwe donateurs uitgenodigd. 

Mevrouw Elzinga vertelde; Het is inderdaad 50 jaar 
geleden dat wij, mijn man en ik, als schippersecht-

paar lid werden, en dit vond zijn oorsprong als volgt; 
In het jaar 1960 besloten de drie Makkumer neven 
en beroepsschippers om lid te worden van de 
KNZHRM (thans KNRM). Mijn man Bram Elzinga 
van het m.s. ‘’Op hoop van zegen’’, zijn neef Bram 
de Vries van het m.s. ‘’Nieuwe Zorg’’ en de andere 
neef Johannes de Jong van het m.s. ‘’Vertrouwen’’, 
allen met domicilie Makkum, leek het destijds een 
goed idee om lid te worden. Alle drie voeren graag 
op het Wad en het IJsselmeer vanuit de thuishaven 
Makkum, met o.a. schelpen direct van de zuiger op 
het wad, aardappelen van Texel, kalkzandsteen van 
Lisse naar de diverse Wadden-eilanden, mest vanuit 
Makkum, ijzer/staal voor de noordelijke scheeps-
bouw en alles wat maar bevracht werd. Zo werd zelfs 
met de ‘Op hoop van zegen’ van Bram Elzinga ook 
het aller eerste personeelsreisje van scheepswerf 
Amels vanuit Makkum naar Terschelling vv gevaren 
op een mooie zaterdag. Daar de beroepsvaart net 
als de visserij ook met minder mooi weer doorgaat 
en men soms minder fortuinlijk kan zijn waarbij de 
redding boot hulp kan bieden, vonden de heren een 
jaarlijkse donatie aan de KNRM wel op zijn plaats!

Inmiddels zijn de 3 neven allen overleden, maar 
mevrouw Elzinga bleef door de jaren heen lid van 
de KNRM want de (familie)-binding met het water 
bleef tot op heden, zowel voor het plezier als 
beroeps. En wellicht dat straks een van de klein-
kinderen ook wel weer het water op het gaat, aldus 
mevrouw Elzinga die hoopt gewoon KNRM-
donateur te blijven. Op de trouwe donateur dag 
werd mevrouw Elzinga samen met de heren Westra 
en Lootsma, onderscheiden door de KNRM en 
volgde nog prachtige tocht met de reddingboot 
‘Wieger en Jap Visser Politiek’ over het wad. 

Foto Aant ElzingaFoto Aant Elzinga

Makkum - Theatergezelschap: Teake van der Meer, 
Griet Wiersma en Minze Dijksma treden op met een 
splinternieuwe show “Efkes de sinnen fersette”. 
Vrijdag 28 januari om 20.00 uur in MFC Maggenheim 
Makkum. Na het grote succes van de theatershow 
“Skoft yn’e tiid” van 2009 komt het gezelschap 
Teake, Griet en Minze ook dit jaar naar MFC 
Maggenheim in Makkum met een splinternieuwe 
theatershow! Deze show met de naam “Efkes de 
sinnen fersette” behoeft eigenlijk geen toelichting, 
de naam zegt genoeg. Een avond geheel in het teken 
van humor, heerlijk meezingen, magie en mysterie. 
De heerlijke herkenbare humor van de straat en de 
prachtige typetjes van Teake van der Meer spreken 
voor zich en bezorgen een ieder weer buikpijn van 
het lachen. Zangeres Griet Wiersma brengt natuurlijk 
weer de muzikale vrolijke tint aan dit programma, 
zoals men van haar is gewend. Met haar eigen 
geschreven liedjes uit het leven gegrepen weet zij 

een ieder weer uitermate te boeien en deze nodigen 
uit om mee te zingen en te deinen. Evenals in de 
voorgaande voorstellingen weet ook Griet haar bij-
drage te leveren als actrice in de komische typetjes 
naast Teake. Maar ook alleen komt zij met hilarische 
schetsen die zij ook in combinatie met Minze 
Dijksma op humoristische wijze ten tonele brengt.  
Minze Dijksma vult dit geheel weer aan met zijn 
droge humor, prachtige illusies en magische presta-
ties. Hij doet iedereen weer versteld staan van zijn 
goochelkunsten. Een avond heerlijk…”Efkes de 
sinnen fersette”…. met deze drie Friese artiesten van 
topformaat op vrijdag 28 januari om 20.00 uur in 
MFC Maggenheim te Makkum. Bestel uw kaarten…
want vol is vol…!!  

Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij slagerij Brattinga, 
via de website www.mfcmaggenheim.nl of bij 
MFC Klipperstraat 21-A, tel. 0515 – 23 16 88. 

Volgende week in MFC  “Efkes de sinnen fersette”
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Ingezonden
In de Belboei van 12 januari j.l. lezen wij het 
artikel “Makkum in verval”. Het artikel is wel een 
hele negatieve benadering van hoe het verder zal 
komen met de Middenstand in Makkum alhoewel 
wij het heel spijtig vinden dat er winkels moeten 
sluiten. Ook wij zijn grote voorstanders van 
winkelen in eigen dorp en hopen veel Makkumers 
met ons. Tot onze grote verbazing valt er uit 
dezelfde Belboei een folder van de Backerij uit 
Bolsward. Nu hebben wij niets tegen reclame 
folders en tegen deze bakker maar hoe tegen-
strijdig is dit met het bovengenoemde artikel? 
Alleen maar omdat deze vorm van reclame geld 
opbrengt? Wie doet er hier nu eigenlijk z´n best 
om de plaatselijke Middenstand te ondersteunen?

Familie van As

Dienst van gebed voor de 
eenheid van christenen 
Makkum - Wij zijn er al helemaal aan gewend, al 
die verschillende kerken, die allemaal toch Christelijk 
zijn. Het zal wel horen bij mensen, want we zijn zo 
verschillend. Toch weten we dat we eigenlijk alle-
maal één zijn, één in ons geloof in Christus. Zondag 
23 januari vieren we dat en we bidden dat dit gevoel 
van eenheid groeit en voor alle mensen tot iets goeds 
is. Het thema is dit jaar “Trouw en toegewijd”. Het 
materiaal voor deze dienst is samengesteld door en 
met Christenen in Jeruzalem, een stad die wel het 
toppunt van verdeeldheid is. Het is bijzonder dat zij 
zich ondanks alles laten inspireren door de beschrij-
ving van de eerste gemeente in het boek Handelingen, 
een gemeente waarin veel gedeeld werd, niet alleen 
rijkdom aan geloof en gedachten, maar ook rijk-
dom aan bezit. Tijdens de dienst zal er voor de 
kinderen een kindernevendienst zijn. Voorgangers 
en leden van de gemeenten in Makkum zullen aan deze 
dienst meewerken. We hopen dat u deze morgen 
mee wilt vieren. U bent van harte welkom!

Bezoek  ook de Open avond
Makkum – Morgenavond organiseert het Interk. 
Mannenkoor de “Flevo-Sanghers” in het k.c. ‘Het 
Anker’ Buren 17 een Open avond voor alle mannen 
in Wûnseradiel of daar buiten die graag een paar 
uurtjes per week zingen. Het geeft gezelligheid en 
het zorgt voor ontspanning. Het Mannnekoor 
bestaat nu 30-jaar,en heeft dringend nieuwe leden 
nodig. U laat hen toch niet in de steek, kom gewoon 
morgenavond eens vrijblijvend naar “Het Anker” 
en misschien u volgende week al mee! Kijken en 
luisteren verplicht u tot niets.
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www.blooemen.nl

Bloemenmagazijn v.d. Woude vof
Kerkstraat 47 - Buren 1, Makkum

Tel: 0515-231390 fax: 0515-233221
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Maak nu
je afspraak
online bij 

kapsalon Nynke

www.1kapper.nl

Kapsalon Nynkedames en herendames en heren
Kerkstraat 19a

8754 ET Makkum
Tel. (0515) 232989

Openbare basisschool It Iepen Stee is weer groen!

Makkum - It Iepen Stee staat voor kwalitatief goed 
onderwijs, waarbij aandacht is voor individuele 
begeleiding van leerlingen in kleine groepen. En 
de school heeft bewezen die kwaliteit te kunnen 
leveren. De Inspectie van Onderwijs heeft de school 
weer de kleur groen gegeven.  Dat is op 11 januari 
gevierd, samen met de kinderen, ouders en het team. 
Ook de gedeputeerde van de provincie Fryslân, 
mevrouw J.A. de Vries en oud-provinciemede-
werker N. Ozinga waren op dit feest aanwezig. 
Beiden zijn nauw betrokken bij Boppeslach. Dat 
is een project van de provincie Fryslân, waarbij 
geld beschikbaar is gesteld om het basisonderwijs 
in de hele provincie te verbeteren. It Iepen Stee 
heeft hier aan meegedaan en heeft twee jaar lang 
het maximale subsidiebedrag mogen ontvangen. 

De feestelijkheden startten op het schoolplein, 

waar geproost werd op het behaalde resultaat en 
groene ballonnen werden opgelaten. De directeur 
Juliette Werkhoven en oud directeur Aant Mulder 
hebben nog eens benadrukt waar de school voor 
staat. Dat de school een actieve openbare school 
is, met godsdienstonderwijs en humanistisch 
vormingsonderwijs. Zij werkt aan drietalig onder-
wijs; (Nederlands, Fries en Engels). De manier 
van lesgeven sluit aan bij de wat kinderen nodig 
hebben en er wordt gewerkt in uitdagende en 
leerzame projecten. Mevrouw de Vries heeft haar 
waardering uitgesproken over de prestaties van de 
leerlingen, de ouders en het team, waardoor de 
school weer groen is geworden. De school is een 
goed voorbeeld dat het project Boppeslach zijn 
vruchten heeft afgeworpen. De dag is afgesloten 
met activiteiten en spelletjes voor de kinderen, in 
het groen natuurlijk! Het was een geslaagde middag. 

Vooraankondiging Filmavond Vogelwacht Makkum 4 februari
Makkum – Vrijdagavond 4 februari organiseert 
Vogelwacht Makkum weer een filmavond in 
hotel de Prins te Makkum. Henry Spruyt de 
bekende film- en fotograaf van de vogelwereld 
heeft een prachtige dvd gemaakt van het seizoen 
2009-2010. Het is een prachtige film geworden 
over de vogelwereld in Makkum en op de 
Makkumer waarden. In 2007 bij het 75 jarig 
bestaan van de Afsluitdijk werd Henry’s laatste 
film getoond. Hier kwamen ruim 80 bezoekers 
op af. Vogelwacht Makkum hoopt op minstens 
zoveel belangstellenden voor deze première van 
een film van eigen bodem! De avond start vanaf 
19.30 uur in de bovenzaal van de Prins. De film 
is bijzonder door onder meer een zeer dyna-
misch jaar met lange winterperiodes en zeer 
wisselende seizoenen. De inheemse- en trekvogels 
die hierdoor de natuur rondom Makkum bezoeken 

zijn soms van zeer dichtbij gefilmd. Het bijvoeren 
van vogels in de winter, de pracht van de lente 
en het nieuwe leven en de trek van de vogel-
wereld in het najaar komt allemaal voorbij. Van 
ruim 20 uur film heeft Henry Spruyt een ultieme 
selectie moeten maken wat geresulteerd heeft in 
een dubbel-dvd van 2 uur topfilm. Later meer in 
deze krant over deze mooie filmavond georgani-
seerd door Vogelwacht Makkum. Houd alvast 
onderstaande datum vrij voor een ouderwets 
avondje film in de Prins! Vrijdag 4 februari 2011 
in Hotel de Prins te Makkum. De film draait 
vanaf 20.00 uur tot ca. 22.30 uur. Na afloop is er 
gelegenheid om vragen of opmerkingen over de 
vogelwacht rondom Makkum te stellen.

Vogelwacht Makkum e.o.

Makkum – Zondagavond is er weer een zang-
avond in de Baptistenkerk, C.Lenigestraat 10 in 
Makkum. De zangavond begint om 19.30 uur er 
worden o.m. liederen gezongen uit de Joh. de 
Heer bundel en Opwekkingsliederen o.l.v. broe-
der A. Couperus.  Spreker is ds. C. Helderop uit 
Purmerend deze koos als thema voor deze bij-
eenkomst “Toekomst Muziek”. Muzikale mede-

werking wordt verleend door het duo “Ruach” 
uit Workum, zij brengen enkele liederen ten 
gehore. Na afloop is  er nog een poosje gelegen-
heid om na te praten over het thema en zang-
dienst. Dit alles onder het genot van een kopje 
koffie of thee. U bent van harte welkom namens 
de zangdienstcommissie van de Baptisten 
gemeente Workum/Makkum.

Zangdienst thema “Toekomst Muziek”
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Seat Leon Tdi business,a/c,nav,107dkm   2007  €  13850,-

Ford Focus 1.6-16v,Trend,a/c,5drs,78dkm 2008  €  12950,-

Suzuki Swift 1.3i Shogun,5drs,a/c,45dkm 2008  €  10945,-

Opel Corsa 1.4-16v,5drs,zwart,a/c,52dkm 2008  €  11450,-

Mits.Colt 1.3 Invite+,5drs,airco,52dkm  2008  €   9945,-

Renault Scenic 1.6-16v,a/c,trekh,78dkm  2004  €   8995,-

Renault Clio 1.2-16v,5drs,airco,78dkm   2008  €   8995,-

Opel Astra 1.6-16v,Enjoy,airco,cruise   2005  €  9250,-

VW Golf V Fsi, 5drs,airco,cruise,trekh. 2004  €   8950,-

Hyundai Getz 1.4i,5drs,airco,40dkm      2007  €   8445,-

Ford Ka,Cool&Sound,stuurbekr,a/c,25dkm  2008  €   6945,-

Fiat Barchetta Cabrio,zwart,lm velgen   1996  €   4850,-

Verkoop in opdracht;

Volvo V70 2.4i Lpg/G3,halfleer,airco     2001  €  6650,-

Renault Clio 1.2-16v
Business, 5drs, airco, 
Roodmetallic, El.ramen, radio-cd
Cpv+afst.bediening
73 dkm   bj2008

 8995,-
uniGar Horjus

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s. 
www.garagehorjus.nl

Suderseewei 7, 8754 GK Makkum, 0515-231318

Makkumer volleybaldames ruim aan kop
Makkum – Dames 1 van Volleybal Vereniging 
Makkum heeft haar koppositie afgelopen donder-
dag weten te verstevigen. In Harkema werd met 
4-0 gewonnen. De dames staan nu met één wed-
strijd meer zeven punten los van de nummer twee, 
Stânfries uit IJlst. Alhoewel er afgelopen donder-
dag lang niet over de gehele selectie beschikt kon 
worden -Marrit, Martine en Andrea ontbraken- 
zijn de da mes geen één keer in de problemen ge-
komen. Met een basisopstelling van Els Vermaning, 
Anke Kleiterp, Francis Koornstra, Eva Lantinga, 
Vollie Oostenveld en Susanne Hellendoorn zorg-
de HVC voor geen enkel gevaar. Makkum hield 
haar tegenstander onder druk met een goede 
serve. Daarbij had HVC technisch gezien keer 
op keer afgefloten moeten worden, maar het team 
werd ontzien door de scheidsrechter. De eerste 
set werd simpel gewonnen met 14-25. 

In de tweede set veranderde er weinig aan het 
spel van beiden. Makkum speelde niet geweldig, 
maar dit was dan ook niet nodig. Met 13-25 
pakten de dames met gemak ook de tweede set. 

In de derde set werd midspeelster Ylja van der Ent 
in het veld gebracht. Het spel werd goed voort-
gezet; HVC had geen enkele kans. De derde en 
vierde set werden respectievelijk met 16-25 en 
11-25 gewonnen, waardoor Makkum met vijf 
punten in ‘the pocket’ terug naar huis ging.

Aankomende vrijdag speelt Makkum om 20.30 
uur thuis tegen Covos uit Oosterend. Eerder dit 
seizoen werd daar met 3-1 van gewonnen. De 
dames zullen er aankomende vrijdag uiteraard 
alles aan doen om de volle winst te pakken. 

Open Oudegaaster Kampioenschappen 2011
Oudega W. – Op vrijdag 28 januari organiseert 
tafeltennisvereniging O.D.I. uit Oude W de jaar-
lijkse Open Kampioenschappen voor senioren. 
Iedereen vanaf 16 jaar kan daar aan meedoen. Er 
wordt in vier klassen gespeeld. Voor iedere tafel-
tennisser, geoefend of niet, is daarvoor een aparte 
klasse. Beginners komen dus tegenover beginners 
te staan. Opgave is mogelijk tot en met dinsdag 
25 januari. 

Inschrijven is mogelijk bij Richard Klein tel. 
0515-469840 en bij Auke Stroband, tel. 0515-
469717 mailen kan ook mail dan naar klein640@
zonnet.nl De aanvang van het toernooi is 19.00 
uur en er zullen maar liefst 12 tafels in dorpshuis 
“It Joo” in Oudega W worden opgesteld. Laat je 
deze prachtige kans om weer eens met tafel-
tennis kennis te maken niet ontnemen.

Sneek - Op maandagavond 7 februari as. om 
19.30 uur start Thuishotel weer met de cursus 
Stoppen met roken ‘Pakje kans’. De cursus die 
bedoeld is voor mensen die gemotiveerd zijn om 
te willen stoppen met roken. Als u graag wilt 
stoppen met roken en het lijkt u prettig om dit in 
een groep te doen, is deze een aanrader. Het 
werken in een groep mensen die hetzelfde doel 
hebben levert veel voordelen op: Je leert van 
elkaar, en steunt elkaar in het bereiken van het 
gestelde doel: positief denken, leren omgaan met 
de rookbehoefte, vergroten van de zelfcon trole, 
adviezen voor het behouden van een goed 

gewicht, zelfbeloning. De cursus bestaat uit een 
weldoordacht stappenplan en is gebaseerd op het 
principe: ineens stoppen. Dit gebeurt overigens 
pas na twee bijeenkomsten zodat u goed voor-
bereid dit belangrijke moment in stapt. De cursus 
bestaat uit 9 bijeenkomsten; 2 daarvan zijn ter 
voorbereiding op het stopmoment en in de stop-
week zijn er 2 bijeenkomsten. Daarna volgen nog 
een aantal bijeenkomsten voor begeleiding na het 
stoppen. Voor meer informatie en aanmelding 
kunt u bellen met Thuishotel 0515-461234, of 
mailen: info@thuishotel.nl Thuishotel is onder-
deel van Thuiszorg Zuidwest Friesland.

Cursus Stoppen met roken ‘Pakje Kans’
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Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844

Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

* Fryslân   * Team Iselmarkust

Elke woensdag inloopspreekuur 
tussen 11.00 en 12.00 uur

in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Nieuwe sponsors voor Makkumer volleybalteams

Makkum – Het volleybalseizoen is alweer een 
aantal maanden geleden van start gegaan. Alle 
teams van Volleybal Vereniging Makkum komen 
weer fanatiek in actie. Zoals u een aantal weken 
geleden al heeft kunnen lezen in de Belboei, heeft 
de volleybalvereniging er vijf nieuwe kleding-
sponsors bij gekregen. Hier zijn we ontzettend 
blij mee. De nieuwe wedstrijdshirts van dames 4 
zijn aangeboden door Café-Restaurant De Zwaan 
in Makkum. Rick Hack kon helaas niet aanwezig 
zijn voor een foto vanwege een vakantie. De dames 

draaien goed mee in de competitie en hebben 
aansluiting met de top. Daarnaast zijn ook de 
jongens en meisjes van het C team in het nieuw 
gestoken. Deze wedstrijdshirts zijn aangeboden 
door Buwalda las- en constructiebedrijf uit 
Makkum. Walter Bierstedt staat met het team op 
de foto. De jongens en meisjes doen erg hun best 
en ze gaan ook goed vooruit. Wilt u de teams in 
actie zien? Houd het programma in de Belboei in 
de gaten en kom een keertje kijken in de sport-
hal.

eigen fotoeigen foto

eigen fotoeigen foto
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25e Wintertrimloop Makkum grootser als ooit!

Makkum - Op zaterdag 15 januari werd voor de 
25e maal de Open Makkumer Wintertrimloop 
gehouden. Dit keer met een kleine 300 deelnemers, 
het hoogste aantal ooit! In dit jubileumjaar deden 
er 232 senioren en 56 jeugdleden mee. Een record-
tijd werd ditmaal niet gelopen. De winnaar van 
de 10 km werd Jan Scheenstra uit Zuidveen, die 
voor het eerst de Makkumer trimloop meeliep. 
In een tijd van 35.53 minuten werd hij de over-
tuigende winnaar. Tweede werd Willem de Boer 
uit Exmorra in een tijd van 36.18 minuten en 
derde werd Jan Albert Veenema uit Sneek in 
37.43. Bij de dames werden de prijzen als volgt 
verdeeld: 1e werd Maaike Hornstra uit Jellum in 
44,25. Zij werd gevolgd door Liesbeth Andreae 
uit Huins in 46.20 en derde werd Inge van Schaick 

uit Leeuwarden in 46.54. Als snelste Makkumer 
kwam Nyk Adema over de finish in 38.40. 
Barbara Jaarsma kwam als snelste Makkumer 
dame over de finish in 57.02. Voor overige uit-
slagen verwijzen wij u graag naar onze website 
www.vvmakkum.nl 

Deze trimloop werd mede mogelijk gemaakt door 
onze sponsors: Feddy & Geertje de Boer uit 
Makkum, Sanco Projects uit Makkum, Amstel 
Bier en Holle Poarte Makkum. Natuurlijk kan 
een trimloop ook niet zonder vrijwilligers en de 
organisatie is ook hun dan ook veel dank ver-
schuldigd! Volgend jaar wordt de wintertrimloop 
weer gehouden en wel op de 3e zaterdag in januari! 
Graag tot volgend jaar!

Tjerk Bruinsma wint Be Quickloop

PSV de Halsbânruters Pingjum

Dokkum/Makkum – Tjerk Bruinsma heeft 
zaterdag 8 januari j.l. in Dokkum de Be Quick-
loop op zijn naam geschreven. De atleet uit Makkum 
noteerde op de halve marathon een tijd van 
1.26.44 en was daarmee ruim sneller dan Otto de 
Boer uit Leeuwarden (1.32.32). Het brons ging 
in een tijd van 1.35.49 naar de Boers stadgenoot 

Piet Scholten. Bij de dames kwamen Lydia 
Klessens uit Leeuwarden en Martin Bouwmeester 
uit Warten in dezelfde tijd (1.42.36) over de 
meet. Voor Bouwmeester, die in de zeilboot 
(Laser Radial-klasse) bij de absolute wereldtop 
hoort, was het voor het eerst dat ze een halve 
marathon liep.

Oudkarspel 9 januari
Krista Koomen kwam hier uit met Nuzelma in de 
klasse Z2.In de 1e proef won zij de 2e prijs met 
217 punten  en in de 2e proef ook de 2e prijs dit 
keer met 222 punten samen goed voor 3 winst-
punten.

Joure 9 januari
Sierella van Slageren kwam uit in de klasse M1 
cat.D met Gold Fire.Zij reed een nette proef wat 
haar de 4e prijs opleverde en genoeg punten om 
mee te mogen doen met de Friese regiokampi-
oenschappen 5 februari in Sneek. 91 punten bij 
elkaar en in de 2e proef 196 punten samen goed 
voor 3 winstpunten

Hippolytushoef 15 januari
Marieke Ypma ging met haar Falco de afsluitdijk 
over om hier uit te komen in de klasse M1. In de 
1e proef reed zij 191 punten bijelkaar en in de 2e 
proef 196 punten. In beide proeven ging zij met 
de 1e prijs naar huis.

Sonnega 9 januari
Hier werd de 2e selectiewestrijd verreden voor 
de FK.Sharona Vallinga kwam met Vie-Power 
aan de start in xe klasse M2. Zij reed een nette 
proef wat haar 189 punten opleverde. En een 
reserveplaats voor de FK. Ook heeft zij nu haar 
punten bij elkaar om in de klasse Z2 uit te 
mogen komen
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V.V. Makkum
zaterdag 22 januari
14.30 uur CVVO 1 – Makkum 1

NeVoBo
vrijdag 21 januari
- 20.15 uur 
 Makkum mix MC 1 – BEO MC 1
- 20.15 uur 
 Makkum MB1 MB 1 – WSC MB1 MB 1
- 20.30 uur 
 Makkum DS 1     - CoVos DS 1
- 21.30 uur 
 Makkum DS 2     - Vc Bolsward DS 4
- 21.30 uur 
 Makkum DS 3     - CoVos DS 3

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 4500 stuks. Het ver-
spreidingsgebied is in de dorpen in de omgeving van Makkum.
 
Redactie; 
Kopij, nieuws, agenda, ingezonden mededelingen, familie- c.q. 
verenigings berichten, tips en redactionele artikelen, ontvangen 
wij graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur of u kunt contact 
opnemen met de redacteur. 
Andries Quarré, Blazerweg 2, 8754 AK Makkum, 
Tel. 0515-231687, E-mail: a.quarre@hetnet.nl

Redactie Fotograaf; 
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES  Makkum, 
Tel. 0515-231350, E-mail: janwerkhoven@hetnet.nl
 
Advertenties - Acquisitie;
Voor het aanleveren van bedrijfs- en verenigings-  advertenties 
wij ontvangen dit graag uiterlijk voor vrijdagavond 20.00 uur. 
Wilt u meer info over uw media reclame campagne en onze 
tarieven, dan kunt u contact opnemen met de acquisiteur. 
Theo Adema, De Voorn 16, 8754 AD Makkum, 
Tel. 0515-231401, Fax.0515-233390 Gsm. 06-53542243 
E-Mail. adema.horeca@worldonline.nl
 
Klachten bezorging & Verspreiding folder/flyers
A.v.d.Woude  tel. 06 - 5378 4057
E-mail: bezorging@makkumerbelboei.nl

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

Voetbalprogramma

MFC Maggenheim

Colofon

Makkum – Workshop tegeltjes schilderen tijdens 
winkelopeningstijden. Bij H.K.Z. Makkum “de 
Keramiekshop”. Voor opgave/info tel. 0515-233780

Bolsward – ‘Bloemkamp’ expositie van Auke 
Dijkstra uit Makkum van pentekeningen en 
schilderijen. 

Tjerkwerd – Thuisexpositie van Gerrit Wijngaarden, 
landschappen en stillevens in olieverf, van Gerrit 
Wijngaarden, Waltaweg 25, tel.  0515-579323 
www.gerritwijngaarden.nl

Uit eigen regio
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Kattenbench € 10.-; Smeedijzeren wijnrek voor 3x13 
flessen € 10.-; Grote blauwe bureaustoel met leunin-
gen € 10.-; Grote zinken teil € 10.-, tel. 0517-579213

Power triller met afstand bediening voor meer snel-
heden voor afslanken koopje € 30.-, tel. 0517-531324

1 Inklapbare zonnebank, merk Philips € 125.-; 1 
Zeer mooie bruinlederen 2 zitsbank € 150.-, tel. 
06-46057648

Grenen commode b x h x d 127 x 90 x 57 cm. aan 
weerszijden twee deurtjes met kastruimtes bxh 
33x70 cm incl. één legplank. In het midden zitten 4 
laadjes bxhxd 30x12x47 cm. Het geheel is voorzien 
van witte sierknoppen. De vraagprijs is € 100,-, tel. 
0517-531288

Een Triemstra kaatswant z.g.a.n nog maar 1 seizoen 
gebruikt, voor de leeftijd +/- 8 a 9 jaar € 75.-, nieuw 
€ 140.-, tel.   06-10142818

Voor piano- orgel of keyboardles bel 0515-427865 
Makkum

Handige hulp in de huishouding voor 1 ochtend per 
week, tel. 0515-231940

Voor de Snertpreek op 12 februari a.s. zijn we op zoek 
naar klein glazen potjes (bijvoorbeeld van groente) 
waarin we een waxinelichtje kunnen branden. Wie 
heeft een aantal potjes voor ons? Bel. 0515-232415

Bij de Snertpreek op 12 februari a.s. willen we graag 
lantaarn(tje)s gebruiken om het pad naar de kerk te 
verlichten. Ze moeten ook in de regen of wind kunnen 
blijven branden. Omdat ze gedeeltelijk buiten staan: 
niet te mooi. Van wie kunnen we wat lantaarntjes 
lenen? Bel de Doopsgezinde Gemeente, tel. 0515-
232415

Zwerfend heel mooi oranje/rood katje, donkere 
kringetjes rond de staart en zeer lief. Wij zoeken de 
eigenaar, tel. 0517-531520

Onze kleine poes Senna is weg. Senna is een cyperse 
grijze poes met witte voetjes. Wie heeft hem gezien? 
Graag bellen met: 0515- 233700

TE KOOP

gratis geplaatst tot  250.- 
opgeven voor vrijdag 12.00 uur 

tel/fax 0515-231648
of tel. 0515-231687

email: rienstra@ziggo.nl   

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE LEEN GEVRAAGD

AANGELOPEN

VERMIST

AANGEBODEM

Zoekertje
Makkumer vlag blijft in Collalbo

Collabo/Makkum –  Een vaste supporter –nu 
met zijn vrouw aan zijn zijde– was de Makkumer 
Jetze Nagel tijdens het EK allround schaatsen.  
Je moet altijd iets van Makkum promoten is de 
mening Jetze. Vandaar ditmaal de Makkumervlag 
mee naar het Ek schaatsen. Och joh laat die vlag 
vannacht toch hangen zo zeiden de andere fans, 
och ja waarom ook niet, er hangen nog een stuk 

of dertig! Wat schetst zijn verbazing, toen hij 
zondagmorgen over de berg aan kwam lopen, 
zag hij wel  de touwtjes van de vlag hangen, 
maar de vlag zelf was verdwenen. Die waren 
afgeknipt zegt een verbaasde Jetze Nagel. Nou ja 
het is niet anders lacht Jetze, er zal nu wel een 
mooie Italiaanse schone onder de deken van de 
Makkumervlag zijn gekropen! 

* Jetze Nagel toont hier een replica van de in Italië ontvreemde Makkumer Vlag.
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