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www.dakenzinkwerken.nl

Woensdag 8 februari jl. zijn de kortebaanwedstrijden voor jong en oud verreden op de ijsbaan
in Makkum. Door het maken van een lange trainingstocht, voor de tocht die ’s avonds op de
lange baan geschoven werd, was uw redacteur
helaas niet bij de jeugd aanwezig. ‘Hedenavond
estafette op de ijsbaan, heren en dames, mooie
prijzen!’ schalt het ‘s middags door de straten.
Niks nieuwe media, maar ouderwets omroepen
met een geluidsauto. Aangekomen op de ijsbaan
is inschrijven overbodig. ‘Stiest der al op..’ aldus
voorzitter Siep Oostenveld. En zo gaat het met
alle aanwezigen deze avond, tenzij een stevig
tegengeluid. Dit met als resultaat een lijst met
acht koppels van twee heren en één dame. Op
een 120-meter baan, afgezet met pionnen aan de
westkant van de baan, kon de wedstrijd beginnen.
Jelle Attema van het bestuur schalt, al dan niet
met microfoon, de namen over het zwarte ijs.
Inmiddels is het helder geworden en schiet de
temperatuur weer onderuit. Volle maan, min acht
graden, 100 km in de benen van de middagtocht,
laat de wedstrijd maar beginnen!
Wedstrijdverloop
Eerste omloop direct al spanning tussen de parturen Jetze Genee cs tegen Siepie Attema cs. Na
een 1-0 achterstand wint het partuur van Genee
met 2-1. Tussen de overige koppels een meer
ongelijke, maar dappere strijd waarbij Huite
Genee cs, Meile Postma cs en Mark de Witte cs
door mochten naar de tweede omloop.
Na dit vuurwerk geen rust, maar direct door.
Onder de karakteristieke startkreten van scheids-

rechter Attema mocht Jetze Genee cs het tegen
broer Huite Genee cs opnemen. In een gelijkopgaande strijd kwam het op een stevige sprint
van beide broers aan, die na twee nipte zeges in
1-1 eindigde. Alweer een beslissingsrit waarbij
Huite Genee cs aan het langste eind trok en zich
plaatste voor de finale. Meile Postma, de hele
zomer getraind op skeelers en in Thialf, won van
Mark de Witte cs en stond hierdoor tegenover
Huite Genee cs. De finales als slot van een
prachtige schaatsdag. De klok wijst al ver na
negen uur ’s avonds als de winnaars bekend zijn:
1e prijs Huite Genee cs , 2e prijs Meile Postma
cs en 3e prijs Jetze Genee cs. Met ouderwetse
‘spekpriizen’ van Slagerij Attema keken de deelnemers en ook de organisatie terug op een mooie
dag waarbij sportief en fanatiek voor de prijzen
geschaatst werd.
Afgelopen vrijdagavond werd de afvalrace aangekondigd voor zaterdag. Hiervoor was helaas te
weinig animo en hierdoor helaas een afgelasting.
‘Een leermoment om volgend jaar eerder en
beter kenbaar te maken dat we een afvalrace met
uitstekend prijzengeld organiseren!’ Aldus
Remco de Jong van het bestuur. Wie weet wat de
winter nog meer brengt, maar zoals het vandaag
lijkt moeten we terugkijken op een korte, maar
krachtige ijsperiode.
De uislag van deze estafette:
1e Huite Gene, Marjan de Jong, Gerben Veen.
2e Meile Postma, Marrit Koornstra, Jasper Miedema.
3e Jetze Genee, Manon Rinia, Rense Miedema.

Makkum, De Finne 9

Zeer kindvriendelijk gelegen, goed onderhouden,
grote en gezellige hoekwoning, 4 slaapkamers,
zonnige en beschutte tuin ZW, 245 m² eigen grond.

Vraagprijs € 192.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info

Familieberichten

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).
Gezondheidscentrum Makkum
Huisartsenlab./Trombosedienst elke maandag en donderdag
van 9.00 uur tot 9.15 uur. Ds.Touwenlaan 13a, tel. 0515-231770
Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk De Tsjasker
Tel.: 0517-531281, www.detsjasker.nl
Aanvraag Kraamzorg
Sneek tel. 0515-460444 www.kraamzorgsneek.nl
Tandarts
Mondzorg Makkum, Cynth. Lenigestr. 22 Tel. 0515-750576
Spoedgevallen op zaterdag en zondag ’s ochtends om 11.00 uur
en ’s avonds om 17.00 uur kunt u terecht in de betreffende
tandartsenpraktijk Mondzorg Makkum
Praktijk: 0515-750576
- 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
Amivedi Zuidwest Friesland
Registratie vermiste en gevonden huisdieren
Tel. 088 006 46 92, www.amivedi.nl
Het Anker, Buren 15
Logopedie Geerte Vogel, tel. 06-12264972
Stipepunt Bolsward e.o.
Voor vrijwilligerswerk en/of mantelzorgondersteuning
www.stipepunt.nl. bolsward@stipepunt.nl of tel. 06- 46157152
Praktijk voor stoelmassage en magnetiseren
www.momentvoorjezelf.com
FysioNL; Fysiotherapie en Fitness
Langezand 2C, tel 0515-231551
Gevestigd op Beach Resort Makkum

Donderdag 16 Februari:
De weg van het leven is verlopen
Het doel bereikt met de laatste kracht
Nu gaat de hemel voor haar open
Is zij voor eeuwig Thuisgebracht
Met veel verdriet, maar dankbaar voor wat zij
voor ons heeft betekend, laten wij u weten dat zo
kort na het overlijden van haar man, voorzien van
het Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan
onze liefdevolle moeder en oma

Catharina Maria
Antonia Altena-Kamphuis
Kitty
* Groningen
17 mei 1932

† Makkum
7 februari 2012

Sinds 10 september 2011
weduwe van Walter Altena
's Hertogenbosch: Paul Altena en Annet Ek
Nieuwegein: Gerard en Daysi Altena-Tejeda
Daritza, Dylan, Gwen
De afscheidsviering en de begrafenis hebben
maandag 13 februari j.l. plaatsgevonden te
Makkum
Correspondentie adres:
Paul Altena
Jeroen Boschtuin 1
5211 MS ’s-Hertogenbosch

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. 0515-233720 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

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

Maandag 20 Februari:
Algemene ledenverg. Rode Kruis
in Sneek, aanvang : 20.00 uur.

Dinsdag 21 Februari:
Avondrust, Klaverjassen
aanvang: 14.00 uur in het restaurant

Woensdag 22 Februari:
Jaarverg. Vogelwacht
Hotel de Prins, aanvang: 20.00 uur
Avondrust, Rolstoeldansen
aanvang: 15.00 uur in het restaurant

Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
voorganger: Pastor G Visser
organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K.Parochie, 9.30 uur
Parochievoorganger
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
voorganger: Br. H Tieleman

Wij leven mee met onze teamgenoot Baldwin
Andries na het overlijden van zijn vader

Broer de Ringh

Voetbalteam D2
Wytze Tjerk Mark Jan
Klaas Marten Niels Martijn
Roy Lucas Mart
Johan Femme Abe Jan
Thijs Goitsen Pieter Rik
Rein Sander Rommie

Fysiotherapiepraktijk Tjeerdema Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221. www.fysiotherapiemakkum.nl

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

Voorjaarsverg. O.V.M.
in Hotel de Prins, aanvang: 20.00 uur

Wij wensen Baldwin en zijn familie heel veel
sterkte.

Fysiotherapiepraktijk “In e Fûke” Makkum
Fysio-/kinderfysiotherapie, manuele therapie en fitness
De Voorn 35, tel. 0515-232221
www.fysiotherapiemakkum.nl

Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl

Agenda

Verdrietig
maar met mooie herinneringen hebben wij
afscheid genomen van mijn lieve schoonzus
en onze tante

Kitty Altena-Kamphuis
Rust zacht
A.W. Foekema-Altena en kinderen.
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Wist u dat...
* De Volleybalvereniging van Makkum mee doet
aan de Poiesz Jeugdsponsoractie te Witmarsum.
* Deze actie loopt van 6 februari t/m 31 maart
* Zou u de verkregen muntjes bij de boodschappen
in de buis van de volleybalvereniging willen
deponeren?
* Bij voorbaat dank!
* Van 19 - 1 t/m 23 - 4 Dhr. H. v/d Veen uit Makkum
exposeert met olieverfschilderijen, van onder
meer gezichten van Makkum, maar ook dieren en
bloemen.
* Ze zijn te bezichtigen op de 1e en de 2e etage van
wooncentrum Avondrust.
* Frysk Selskip Arum Toanielmusical "Hotel de
Botel" spilet Toanielmusical frij nij "`t vrije
schaep" mei hits út de jierren 70. Tekst en rezjy:
Tjerk Kooistra
* Utfierings: 10, (11 útferkocht), 17 en 18 febrewaris
Oanfang: 20:00 oere.
* Kaarten fia mail te bestellen.
fryskselskiparum@hotmail.com

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

Boerenland Vanille Yoghurt, 1 liter.....................................1.59
Chorizo Worst.............................per pakje

25 cent korting

Kip- Groente of Tomatensoep van Honing........nu 2 voor 1.49
Unox Rookworst, 275 gram..........................................nu 1,69

* Plak fan útfiering: Herberg "De Gekroonde
Leeuw" Sytzamaweg 15 8822 VB Arum

Hak pot 720ml.........................................................2 voor 1.99

Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.
De Vrouwen van Nu afdeling Witmarsum e.o.
heeft haar volgende afdelingsavond op dinsdag
21 februari a.s., om 19.45 uur in de Gekroonde
Roskam te Witmarsum. Zij houdt dan haar jaarvergadering en na de pauze komt de heer
IJsbrand van Slooten vertellen over rouwsieraden
en rouwgebruiken.

Appelmoes, Bruine Bonen, Sperciebonen, Rode kool

Almhof Roomyoghurt met vruchten, 500 gram.............nu 1.49
Aanbiedingen geldig van do. 16/2 t.e.m. wo. 22/2

Maandag Vlugklaar
(meer dan 10 soorten!)

Donderdag t/m Zaterdag

5 Halen / 4 Betalen
Profiteer van 16 t/m 18 februari
van dit smakelijke voordeel

Dinsdag Verse Worst

Varkens Verse Worst
naturel of gemarineerd,
500 gram

2,50

samen
4 Kip Krokant
,99
Schnitzels
+ 500 gram Kipfilet

7

samen

Rookvlees

3,49

100 gram

Runder Verse Worst
500 gram

Woensdag Gehaktdag

H.O.H. Gehakt
500 gram

Runder Gehakt
500 gram

2,75

+ Boeren Cornedbeef
100 gram

2e
1/2 prijs

2,50

Rookworst

2,75

Snert goed gevuld
per liter

4,25
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Klaverjasclub Ny Engwier bestaat 30 jaar

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . . .  6.50
3 kg bieflappen . . . . . . . . . . . . .  16.50
1 kg gehakt. . . . . . . . . . . . . . . . .  4.00
5 kg gehakt . . . . . . . . . . . . . . . .  18.50
1 kg hamlappen . . . . . . . . . . . . .  5.50
1 kg fricandeau. . . . . . . . . . . . . .  6.50
1 kg haas/ribkarbonade . . . . . . .  5.75
1 kg schouderkarbonade . . . . . .  5.25
1 kg schnitzel . . . . . . . . . . . . . . .  7.50
eigen foto

Dit seizoen bestaat de klaverjasclub van Ny Engwier
30 jaar. De club is begonnen als activiteit van de
buurtvereniging Ny Engwier. Toen in 2004 de
buurtvereniging opgeheven werd, is er unaniem
besloten dat de klaverjasclub door wilde gaan.
We hebben toen een gift van de buurvereniging
ontvangen. Momenteel hebben we bijna 30
enthousiaste kaarters op papier staan en nog
enkele invallers. Er wordt een competitie
gespeeld en natuurlijk het niet te vergeten kerstklaverjassen. Afgelopen vrijdag kregen alle leden

een kleine rollade als attentie voor het 30 jarig
bestaan. Nu kan iedereen zeggen dat hij of zij
een keer met een rollade thuis is gekomen. Dit is
normaal gesproken de 1e prijs op een avond.
Ieder seizoen is het weer een spannende strijd
om de punten, maar het plezier en de ontspannen
avond zijn nog belangrijker. Zeer hoge scores
worden nog vaak genoemd (6507 of was het nu
6508 Jelke de Haan?). We hebben dit seizoen
nog 2 rondes te gaan en hopen dit nog jaren vol
te houden.

Nieuw in Friesland: rolstoel,-rollator,-scootmobieldansen
Stg. Drempelloos Dansen biedt dansinstructies
aan mensen met een lichamelijke beperking. Hebben
deze mensen daarnaast nog een auditieve,-visuele,of verstandelijke beperking? Dan is dit verder
geen probleem bij het dansen! Dansen is voor
vele groepen van jong tot oud van handbewogen
tot elektrische rolstoel. Daarnaast wordt er ook
voor de oudere doelgroep het rollator,-scootmobieldansen georganiseerd!
Waarom rolstoeldansen?
Bij rolstoeldansen leer je op een ontspannen manier
nieuwe mensen kennen. Tegelijkertijd verbeter je
conditie, motivatie en worden je spieren soepeler.
Een lichamelijke handicap hoeft geen belemmering te zijn voor deze swingende manier van
bewegen.
Verschillende vormen:
Rolstoeldansen kent de volgende dansvormen:
- Bij het duodansen vormen twee rolstoelgebruikers
(eventueel geassisteerd door duwers) samen een
danspaar.
- Het combidansen: een rolstoelgebruiker danst
met een staande partner.

- Bewegen op muziek:zittend op een stoel of liggend in een bed wordt bewogen op de maat van
de muziek.
Muziek en danskeuze:
Het rolstoeldansen kent het latin en standaarddansen, maar er zal ook aandacht worden besteed
aan de oude balzaaldansen, het countrydansen
en de nieuwste dansen, zoals de Latin Fun voor
wie het leuk vindt.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Muriel Jonkman via telefoonnummer 058215 3456 of 06- 54 370 428 of via e-mailadres
drempelloosdansen@kpnmail.nl.
Zie ook : www.drempelloosdansen.nl
Wilt u een keer komen kijken wat het inhoudt?
Dan bent u op woensdag 22 februari om 15.00
uur van harte welkom in het restaurant van
Wooncentrum Avondrust, waar wij inmiddels al
maandelijks met elkaar gaan rolstoeldansen. We
zien u graag tegemoet.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl

2 kg rundvlees . . . . . . . . . . . . . .  11.00
1 kg verse worst . . . . . . . . . . . . .  4.00
1 kg shoarma . . . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg varkenshaas . . . . . . . . . . . .  10.50
1 kg speklappen . . . . . . . . . . . . .  4.75
1 kg kipfilet . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.50
5 slavinken . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 kipschnitzels . . . . . . . . . . . . . .  3.50
5 zigeunerschnitzels. . . . . . . . . .  3.50
5 hamburgers . . . . . . . . . . . . . . .  3.00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 35.00

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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Hoe een groep Makkumers terecht kwam op de
Door Judith van Lavieren
receptie van een Prinses
Sneek - De site van carnavalsvereniging De
Oeletoeters uit Sneek vermeldde het vorige week
vol trots: Hare Doorluchtige Hoogheid Prinses
Trea De Eerste en Jeugdprins Michel verwachtten
honderden gasten op hun receptie in de Stolp op
zondagmiddag 12 februari.Carnavalsverenigingen
uit het hele land waren uitgenodigd en hadden
toegezegd te komen. Onder de genodigden bevond
zich ook een groep Makkumers. Niet zo gek als
je bedenkt dat Prinses Trea de echtgenote is van
Fokko Dam. Fokko Dam is al sinds jaar en dag
instructeur van de Makkumer Drumband. Ook
Arie Kuipers, die samen met Fokko het feestduo
De Zware Jongens vormt, was present, samen
met ondergetekende.
Bij aankomst bleek de Stolp inderdaad zeer
drukbezocht door carnavalsverenigingen. Prachtig
uitgedost met hoofddeksels met soms meterslange veren boven nette pakken of indrukwekkende kostuums. De muziek op de receptie werd
verzorgd door een hofkapel: Le Bombardon uit
Zwolle. Een enthousiast gezelschap blazers.
Prinses Trea ontving haar gasten in de grote zaal.
Haar hofhouding bestond ook geheel uit (hof)
dames, namelijk Janke, Jelly en Helma. De regie
van de receptie was in handen van een hofnar,
in dit geval hofnar Jelmer. Vanaf zijn spreekgestoelte kondigde hij de carnavalsverenigingen
een voor een aan. De vereniging die aan de beurt
was kwam dan onder muzikale begeleiding van
de hofkapel gezamenlijk de nieuwe Prinses feliciteren, meestal onder het zingen van hun eigen
verenigingslied, in een kleine polonaise. Daarna
volgden dan het aanbieden van de cadeaus en het
houden van toespraken. Vol grappen en grollen
natuurlijk en toespelingen op de werkzaamheden

* Nieuw Geld *
$ voor Uw $
! Oud Goud !
Lever uw oude gouden
ongebruikte sieraden in voor cash!
Zilver- en Goudsmid

Gordon

Plein 7 Makkum
telefoon: 06-31743193
* Ook voor horloge en sieraden reparaties

Adverteer in de
Makkumer Belboei

EKA

OUWSERVICE

Albert Dek || De Geep 1 || 8754 BH Makkum
T. 0515-335808 || M. 06- 19191163
E. dekabouwservice@gmail.com
STAAT GARANT VOOR AL UW KLUSSEN BINNENS - EN BUITENSHUIS

van Trea in een verloskundigenpraktijk en als
pedicure. De cadeaus waren meestal van vloeibare aard. Iedereen die Trea feliciteerde kreeg van
haar een onderscheiding, een kleurige medaille,
en van de hofdames een flesje Beerinneburg.
Omstreeks vier uur ’s middags werd door de
hofnar Drumband Hallelujah aangekondigd. In
de volle zaal werd het nog wat drukker en warmer.
Fokko nam vol trotsplaats naast de HDH en haar
hofdames om dit muzikale cadeau in ontvangst
te nemen. Publiek en Prinses genoten van het optreden. Het carnavalsnummer De Poes van tante
Loes vormde het hoogtepunt. Tijdens het afmarcheren vatte hofnar Jelmer het prima samen:
”Wat een mooie traktatie!” In de inmiddels bijna
tropische zaal nam de drumband daarna een
welverdiend drankje. Het introduceren van carnavalsverenigingen ging vervolgens gewoon door
en er was nog een muzikaal intermezzo van de
Blauhúster Dakkapel, waarbij Fokko de bordjes
vakkundig hanteerde.
De touringcar naar Zwolle stond op al op het
punt te vertrekken toen De Zware Jongens de
receptie afsloten. Het was inmiddels zes uur en
Prinses Trea was net klaar met het uitreiken van
de laatste onderscheidingen…. Maar Prinses en
hofdames lieten zich niet kennen en gingen
vrolijk voorop in de grote polonaise die tijdens
het optreden van Arie en Fokko ontstond.
Wie ook nog van de drumband en carnaval wil
genieten kan aanstaande zaterdag 18 februari
terecht in Sneek. Omstreeks twee uur ’s middags
start daar de carnavalsoptocht in de binnenstad
en Drumband Hallelujah is ook dan weer van
de partij.

Toanielferiening “De Spegel” út Hommerts
Op freed 25 febrewaris 2012 sil toanielferiening
de Spegel út Hommerts it blijspul: tink om’e
buorlju opfiere yn Hotel Restaurant de Prins. De
oanfang is 20.00 oere en de tagongspriis is: € 5,Foarich jier wie it sa goed befallen fan beide
kanten dat sy dit jier hjir wer hinne komme.
Miskien hat dat ek wol te krijen mei dat der ek
twa âld Makkumers yn spylje. Binne jimme nijsgjirrich wa’t dat binne? Kom dan restich nei de
Prins en jimme sille it sjen.
Hjirûnder efkes in koarte ynhâld fan it stik:
Dokter Pil hat by syn jubileum in reis oanbean

krigen en sil 4 wiken mei de frou fuort, buorman
van Dalen en ‘ e frou sille sa lang op it hûs passe.
No hat ik feest foar dokter gâns mear koste as de
kollekte yn it doarp opbrocht hat en Van Dalen,
dy’t skathâlder fan ‘e feestkommisje is, sit mei
in tekoart fan sa’n € 1500,00. Hy wol besykje
dat jild boppe wetter te krijen troch it doktershûs
twa wiken lang oan fakânsjegongers te ferhieren.
Der komme pensjongasten, mar ek Jos, de dochter
fan de dokter, komt ûnferwachts in pear dagen
thús…. It seit himsels dat der hiel wat keunstgrepen útfûn wurde om alles yn goede banen te
hâlden.

Cursus Stap in een ontspannen leven
Thuishotel start op 5 maart as. vanaf 19.30 uur in
Sneek met de cursus Stap in een ontspannen leven.
Deze cursus is bedoeld voor mensen die last
hebben van alledaagse spanningen. De cursus
bestaat uit 5 avonden met een mogelijkheid tot
verlenging. Spanning is een gezond verschijnsel
waar iedereen in bepaalde mate mee te maken
heeft. Gezonde spanning houdt mensen alert en
actief en beschermt tegen ongelukken. Echter,
teveel spanning kan het evenwicht verstoren en
kan leiden tot klachten als hoofdpijn, slecht slapen,
darmproblemen, hyperventilatieklachten en somberheid. Tijdens deze cursus werkt men aan ont-

spanning waardoor de klachten verminderen.
Een adem- en ontspanningtherapeute geeft deze
cursus in samenwerking met een gedragsdeskundige. Men leert ontspanningsoefeningen en krijgt
tips voor nieuw gedrag om opbouw van spanning
te voorkomen. Het gaat hierbij om het bewust
worden van spanning en ademhaling, leren relativeren en positief en realistisch denken.
Voor meer informatie en/of opgave kan men
bellen met Thuishotel op 0515-461234, mailen
naar info@thuishotel.nl of surfen naar www.
thuishotel.nl. Thuishotel is onderdeel van
Thuiszorg Zuidwest Friesland
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Zangavonden Liedboek 2013
In de Koepelkerk te Witmarsum is op donderdag
16 februari a.s. een zangavond voor de introductie
van het nieuwe liedboek voor de kerken. Dit
nieuwe liedboek verschijnt in mei 2013 en krijgt
als titel: ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en
kerk’. Om dit liedboek te introduceren hebben
de Beraadsgroep Eredienst en Kerkmuziek van
de Friese PKN en de Yntertsjerklike Kommisje
foar de Fryske Earetsjinst het initiatief genomen
om in januari en februari 2012 in elk van de
zeven classes van de PKN in Friesland een zangavond te houden.
De samenzang zal worden ondersteund door een
projectkoor waarvoor zich ruim honderd mensen
hebben opgegeven. Bij iedere zangavond zal een
deel van het koor worden ingezet. Het koor staat
onder leiding van de dirigenten Bob Pruiksma en
Geart van der Heide en het orgel wordt bespeeld
door Jelle Rollema. De presentatie is in handen
van ds. Cor Waringa en da. Toos ReichmanScheffer. Naast Nederlandstalige zullen er ook in
het Fries vertaalde liederen worden gezongen.
Er zijn inmiddels 5 zangavonden geweest en er
volgen nog 2, te weten op donderdag 16 februari
a.s. in de Koepelkerk te Witmarsum en op dinsdag 21 februari in de Hervormde kerk in
Eastermar. De avonden beginnen 20.00 uur en
eindigen 22.00 uur. Iedereen is welkom om
kennis te maken met de nieuwe liederen en om
mee te zingen.

KraamZus start
zwangerschapscursus
JOURE - Kraamzorgorganisatie KraamZus biedt
aanstaande moeders een zwangerschapscurZus
in Sneek. Aanstaande ouders die zich goed willen
voorbereiden op de komst van hun kindje kunnen
bij KraamZus terecht voor een Complete CurZus
én een last Minute CurZus. 'We vinden het belangrijk dat vrouwen zich goed voorbereiden op de
bevalling en kraamtijd. Vaak verloopt de bevalling
dan soepeler' vertelt Zus Berger, directeur
KraamZus. 'De Last Minute CurZus hebben we
speciaal ontwikkeld voor drukbezette vrouwen.
Veel aanstaande moeders hebben pas tijdens hun
zwangerschapsverlof tijd om zich goed voor te
bereiden op de komst van hun kindje. De vier
cursusbijeenkomsten van twee uur vinden overdag plaats, tijdens het zwangerschapsverlof.'
Complete CurZus met KraamZus
De Complete CurZus bestaat uit zeven bijeenkomsten op avond. Extra bij deze cursus is de
uitleg van een kraamverzorgster. Zij is speciaal
aanwezig om informatie te geven over de kraamweek en het geven van borstvoeding. Eén van de
avonden is ingelast als partneravond.
Locatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en aanmelden op
www.kraamzus.nl. KraamZus lanceerde begin
dit jaar haar nieuwe website. Nieuw is de vaderpagina met leuke app's en extra's voor de aanstaande vaders.

On d e r n e m e r s Ve r e n i g i n g Ma k k u m
Postbus 48, 8754 ZN Makkum

Uitnodiging jaarvergadering O.V.M
a.s. donderdag 16 febr 2012
Café de Prins Makkum Aanvang : 20.00 uur
AGENDA :
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vergadering 27 jan 2011
4. Jaarverslag 2011
5. Financieel jaarverslag
6. Kascontrole
7. Leden
8. Pauze
9. V.V.V. Makkum
10. Werkgroepen
a. activiteiten thema markten braderieën etc.
b. belboei commissie
c. decemberactie
d. kryswilledei commissie
e. sint willedei commissie
11. Kanskaart
12. Bestuurverkiezing
13. Rondvraag
14. Sluiting

Vw Jetta 2.0Fsi
Comf.line business, Climatecontrol
Cruisecontrol, Navigatie, r-cd
Lm velgen, nw staat
95 dkm bj 2007

uniGar Horjus

 12950,-

VW Jetta 2.0 Fsi,Navi,airco-ecc,cruise

2007

€ 12950,-

Opel Meriva 1.6i Temptation,hoge zit

2007

Vw Golf Tsi,140pk,5drs,zwart,a/c,navi

2007

€ 12950,-

Toyota Yaris 1.3i,5drs,airco,nw staat

2008

€ 8945,-

VW Polo 1.4-16v,5drs,airco,navi,nw type

2010

€ 12945,-

Fiat Grande Punto 1.4i,5drs,a/c 64dkm

2008

€ 8750,-

Kia Ceed 1.6i sporty wagon,airco 42dkm

2010

€ 12650,-

Audi A4 Tdi 130pk,proline.business

2005

€ 8650,-

Peugeot 308 XS,1.6THP,150pk,5drs,zwart

2008

€ 12450,-

Nissan Almera Tino 1.8,Navi,clima,81dkm

2004

€ 6895,-

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

2008

€ 10950,-

VW Golf 1.6-16v,zwart,a/c,cruise,121dkm

2003

€ 5750,-

Seat Leon Tdi,Business,navi,airco-ecc

2007

€ 11445,-

Opel Meriva 1.6-16V Enjoy, 93 dkm

2004

€ 5745,-

Peugeot 307SW 2.0-16v Pack,navigatie

2007

€ 10445,-

Citroen Berlingo 1.4i,multispace,airco

2003

€ 4450,-

In- en verkoop nieuwe en gebruikte auto’s.
Ook voor aankoopadvies en bemiddeling
wwww.garagehorjus.nl
Suderseewei 7,8754 GK Makkum
0515-231318

€ 9650,-
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Kortebaanwedstrijd schaatsen voor schooljeugd Groep 3 t/m 8

* Fryslân * Team Iselmarkust

Buurtagent J. van de Wouw
Tel. 0900 - 8844
Geen spoed <> Wel Politie
E-mail: jeroen.van.de.wouw@friesland.politie.nl

Elke woensdag inloopspreekuur
tussen 11.00 en 12.00 uur
in het Gemeentehuis te Witmarsum.

Makkum - woensdag 8 februari. Aan de wedstrijd deden 105 kinderen mee van alle scholen
uit Makkum en Wons. De kinderen moesten zich
hier voor zelf opgeven, wat ze dus in grote
getale hebben gedaan. Na hun verreden wedstrijd konden ze chocolademelk halen. Ook
waren er ouders en grootouders aanwezig om de
jeugd aan te moedigen. De start van de wedstrijden was om 13:30 uur en om 15:30 uur konden
de prijzen worden uitgereikt. De wedstrijden
konden bij een mooie zonnig weer verreden
worden wat de pret alleen maar groter maakte.
Alle prijzen voor deze wedstrijden werden door
Kingma/Walinga beschikbaar gesteld waarvoor
onze dank. Natuurlijk worden ook de vrijwilligers bedankt voor hun hulp tijdens deze wedstrijden.
De uitslagen:
Meisjes 6/7
1e Sinne Oostenveld.
2e Annemarie v Ginneken.
3e Doutsen Oostenveld.

Meisjes 8/9
1e Isa Bennet
2e Lieke Hartman.
3e Elise Aarts.
Meisjes 10 en ouder.
1e Femme v Solt.
2e Amber Boshaert.
3e Anouk v/d Weerd.
Jongens 6/7
1e Tjerk Walinga.
2e Jamie Kanbier.
3e Stan Onrust.
Jongens 8/9
1e Quitin Hartman.
2e Ferrie jansen.
3e Rutmer Postma.
Jongens 10 en ouder.
1e Roy Hoekstra.
2e Robin de Jong.
3e Leo v/d Bles.

Zaterdag 25 februari Kindervoorstelling:
“Een kast vol goochelverhalen” door Hilbert Geerling
Goochelaar en verhalenverteller met een ietsje meer…
Geopend op: Za. & zo. vanaf 11 uur
(voor groepen op reservering iedere dag geopend)

Vier uw verjaardag in de Nynke Pleats!
Voor slechts € 12,00 p.p. bieden wij:
2x koffie met gebak,
2x consumptie met
koude en warme hapjes
(vanaf 10 personen)

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

Dat Hilbert gespecialiseerd is in voorstellingen
voor kinderen is niet zo verbazend als u weet dat
hij een voormalig leraar is. Werken met kinderen
is zijn passie en dat is te zien als hij op het toneel
staat. Hilbert is viervoudig Nederlands Kampioen
Goochelen voor Kinderen. Zijn voorstellingen zijn
een combinatie van goochelen en verhalen. Daarbij staat het verhaal centraal en zijn de goocheleffecten ondersteunend.

waarin alles kan! Hilbert heeft een kast vol van
dat soort verhalen. Achter ieder deurtje en in ieder
laatje zit een verhaal... én een goocheltruc! Over
zijn strenge schooljuf of een ontsnapte tijger. Of
de zuurtjesfabriek, waar het proces van watje tot
zuurtje wordt getoond. Houd jij ook van verhalen?
Houd jij ook van goochelen? Ga dan lekker zitten
voor een voorstelling vol verhalen, humor en
toverpret.

Een kast vol goochelverhalen
Hilbert houdt van verhalen. Want verhalen hebben
toverkracht. Verhalen zorgen ervoor dat je op het
puntje van je stoel gaat zitten om je mee te laten
voeren naar een andere wereld. Naar een wereld

Locatie:
Aanvang:
Entree:

Doopsgeszinde kerk – Makkum
15.00 uur
Kinderen van NUT-leden € 4,50
Kinderen van Niet-leden € 5,50
Kaartverkoop: bij de kassa
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Vogelwacht Nieuws!

Door Jetze Genee
kievitsei, dat lijkt nog ver weg! Toch is het voorjaar erg dichtbij. Net als ieder jaar is de kievit
begin maart de voorjaarsbode.
Zaterdag 14 april, een mooie aprildag, waar
Vogelwacht Makkum haar 50-jarig jubileum
viert. De hele dag organiseert zij diverse activiteiten op en rondom de Prins in Makkum. Zo
gaat er een praam naar de Noardwaard en terug
naar de Middenwaard. Daarnaast is een expositie
en zijn er demonstraties met opgestopte en echte
vogels. Houd deze zaterdag 14 april alvast vrij.
‘Speciaal voor het jubileum werken wij aan een
jubileumboekje, waar ruimte is voor leuke verhalen van leden of betrokkenen.
Weet u een mooi verhaal? Geef dit dan door aan
info@vogelwachtmakkum.nl of aan een bestuurslid op de jaarvergadering’ aldus Reimo Tjeerdema
van het wachtbestuur.
eigen foto

Vogelwacht Makkum staat voor een drukke maar
mooie periode. De wintervoeding is afgelopen
week in gang gezet, de jaarvergadering staat
voor de deur en de voorbereiding voor het
50-jarig jubileum is in volle gang. Daarnaast
begint het voorjaar bijna en dat is voor iedereen
de opmaat naar warmer weer!
Nu de winter de felheid kwijtgeraakt is, wil dat
niet zeggen dat de stadsvogels het gemakkelijk
hebben. Het open water zit alweer drie weken
dicht. Via Karel Roorda van het bestuur wordt

Nissan patrol 2.8 tdi

het bijvoederen gecoördineerd. In het dorp en
ook daarbuiten wordt met brood, graan en vis
bijgevoerd. U zelf kunt ook helpen door oud
brood aan de eenden en meeuwen te voeren.
De komende jaarvergadering wordt woensdagavond 22 februari a.s. gehouden in de Prins te
Makkum. Aanvang is 20.00 uur. Lees ook de
uitnodiging in deze krant. Op de agenda staat
onder andere een bestuurswissel, het verkrijgen
van nazorgpassen en het alvast raden van de
datum van het eerste kievitsei 2012. Het eerste

Bestuur Vogelwacht Makkum

T

H
OC

VwKpolo
R
E
V

Dit jaar gaat de jeugdafdeling van onze wacht
het derde jaar in. Het bestuur heeft de organisatie
tijdens deze jaren naast het gewone bestuurswerk
gedaan. “Dit wordt gezien de tijdsdruk steeds
lastiger. Wij zijn op zoek naar enthousiaste
jongeren of ouders van jonge kinderen om ons in
de organisatie van diverse leuke activiteiten te
helpen. Uw initiatief zien wij graag tegemoet op
de jaarvergadering of via de email of telefoon!”
U kunt de vogelwacht bereiken door met Jetze
Genee, 06-29530749, te bellen.

Bmw 318 compact

Vw golf

1999, airco, centrale,
elektrische ramen, km 300794

Kleur blauw, 1.6 benzine, 1998, km 173276,
stuurbekrachtiging, nieuwe apk

1997, Km 157340, 1.9 benzine, airco,
elektrische ramen, centrale deurvergrendeling

Kleur Grijs, 1.6 benzine, 1998
Abs, centrale deurvergrending

Prijs € 3950,- ex btw

Prijs € 1695,-

Prijs € 2495,-

Prijs € 2495,-

info@autobedrijfkamstra.nl

Vw polo

Renault twingo

2001. Kleur zwart, 1.4 16 v
km 66536, Apk 23-08-2012

Kleur zwart, automaat, 1.2 16v, Km 36688,
Leer, airco, elektrische ramen,
centrale deurvergrendeling

Prijs € 3750,-

Prijs € 3350,-



www.autobedrijfkamstra.nl

Nu 25 % korting
op alle remschijven
en remblokken

Actie Accu
vanaf € 43,- incl btw

Kalkovens 13 | 8754 GP Makkum
0515 23 16 91 | 06 134 165 92
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TE KOOP
Opel Astra 1999 km. stand 115.000
Apk sept. 2012. 4 nieuwe banden.
Radio met navigatie.
Prima onderhouden.
Prijs 2750.0515-231390 of 06-53784057

Manon Poelsma kampioen in Sleen
Afgelopen zaterdag was er in Sleen het jaarlijks
IJspegel toernooi voor judoka's van 6 jaar en
ouder. Ook van Judo Witmarsum kwamen er een
aantal talentvolle judoka's op de mat in aktie.
Manon Poelsma uit Makkum (8 jaar, - 36 kg)
was heel sterk bezig. Met leuk en aanvallend
judo begon ze haar toernooi. De partijen werden
gewonnen met verschillende punten, yuko (5
punten) en waza-ari (7 punten). De laatste partij
ging tegen een judoka met een oranje band.
Manon zelf draagster van een bruine slip (nog
geen gele band) liet zien dat ze uit het goede
judo hout is gesneden. Manon begon direct met
aanvallend judo wat na 20 seconden resulteerde
in een technisch ippon (volle winst, 10 punten).
Ze wist een keurig uitgevoerde heuptechniek te
maken. Zo nam Manon een mooie en dik verdiende eerste prijs mee naar huis.

Eva van der Kooij eveneens uit Makkum (8 jaar,
-31 kg) was ook heel goed bezig. Eva begon het
toernooi wat twijfelend maar als meest aanvallende judoka werd ze winnaar op scheidsrechter
beslissing. Daarna ging Eva heel goed verder en
wist met nog twee winstpartijen de finale te
bereiken. Hier ging ze heel goed verder. Goed
oplettend werd ook de finale partij gewonnen
met een yuko (5 punten). Eva wist hiermee een
mooie tweede prijs mee naar huis te nemen.
Senah van der Wal (10 jaar, -36 kg) zat in een
pittige meisjes poule. Helaas wist zij niet door te
dringen in de finale maar met goed aanvallen en
strijdend judo liet ze zien dat er zeker rekening
met haar gehouden moet worden. Een keurig
resultaat voor deze jonge maar strijdende judoka's van Judo Witmarsum.

Mooie overwinning voor de dames van Makkum 1

Het Nederlandse
Rode Kruis
afdeling Súdwest-Fryslân
organiseert een

ALGEMENE
LEDENVERGADERING
* op maandag, 20 februari 2012
* om 20.00 uur
* in het Rode Kruisgebouw,
Selfhelpweg 2 in Sneek
AGENDA:
- Opening.
- Kennismaking.
- Wat aan de samenvoeging
vooraf ging.
- Benoeming bestuursleden.
- Terugkijken op de activiteiten
van de opgeheven afdelingen.
- Financieel overzicht 2011.
- Kijken naar de toekomst.
- Rondvraag.
- Sluiting.
U bent van harte welkom……
en de koffie staat klaar.

Akkrum - Na heerlijk genoten te hebben van het
winterse weer vertrokken de dames van Makkum
afgelopen zaterdag vol moed naar Akkrum.
Makkum begon met de volgende opstelling; Els
Vermaning, Francis Koornstra, Andrea Kroes,
Susanne Hellendoorn, Ylja van der Ent en Eva
Lantinga met op de bank Anke Kleiterp, Eliza
Koornstra, Marrit van Dijk (nog geblesseerd) en
coach Johan Folmer. De dames van Makkum
begonnen goed aan deze set en daar hadden de
dames van AVC veel moeite mee.Sterke opslagen
en een goed blok maakte in deze set het verschil.
De eerste set eindigde dan ook in winst voor
Makkum, 19-25.
In de tweede set begon Makkum met dezelfde
opstelling. Een goed begin is het halve werk zouden
de dames van Makkum wel gedacht hebben. Ook
al boden de dames van AVC iets meer tegenstand in deze set, Makkum wist een sterke spel
vast te houden. De pass en set-up kwamen goed
aan, waar door het wel bekende dipje uit bleef.
Makkum gaf haar voorsprong niet weg en bleef
vechten voor ieder punt. Makkum won deze set
met 21-25.

In de derde set begon Makkum met dezelfde
opstelling. ”never change a winning team” En
ook deze set hadden de dames van AVC weinig
in te brengen. De diesels van Makkum waren
warm en walsten zo door. Makkum liet een mooi
spel zien en nam het spel van AVC niet over.
Coach Johan had een rustige zaterdagavond. Er
was weinig op het spel van Makkum aan te
merken. Deze set werd gewonnen met 14-25.
In de vierde set kwam Anke op het plekje van
Ylja en Ylja op het plekje van Andrea. Andrea
mocht haar verdiende rust pakken op de bank.
Makkum moest het laaste setje nog even pakken,
de bonuspunten. Ook in deze set ging Makkum
gewoon door, geen vermoeidheid te zien bij de
dames. Alles liep zoals het moest lopen en AVC
kon alleen maar toe kijken, hoe Francis het uitmaakte met niet één ace, maar twee! Deze set
werd gewonnen met 13-25.
Vrijdag 17 Februari speelt Makkum thuis tegen
Bolsward om 20.30.

Zaalkaatsen Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum
Afgelopen zaterdag 11 februari organiseerde de
Federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum weer
de jaarlijkse zaalkaatswedstrijd voor de jeugd.
Het was de bedoeling om in drie categorieën te
kaatsen maar door het ideale schaatsweer was er
te weinig opgave bij de schooljeugd. Om tien
uur ging de partij van start, er waren tien tweetallen bij de welpen en vier duo's bij de pupillen,
de laatsten kaatsten in één poule. Er werd over
het algemeen prima gekaatst door de jeugd.
Dankzij de hulp van ouders en begeleiders liep
alles gesmeerd.
Om ruim half drie kon voorzitter Theun Ram de
fraaie prijzen uitreiken. Deze wedstrijd werd
mede mogelijk gemaakt door de financiële steun
van de Stichting tot Nut, ondergebracht bij de
Frieslandbank.

Welpen: 10 parturen Winnaarsronde.
1e Dennis Strikwerda, Exmorra
Rianne Stremler, Exmorra
2e Christaan Stremler, Exmorra
Thymo Bloemsma, Arum
3e Jorrit Tolsma, Arum
Ingmar Wijma, Makkum
Verliezersronde.
1e Pieter Jan Leijenaar, Exmorra
Reinder Hendriks, Lollum
2e Germ Pyt van Popta, Lollum
Gerrit Hendriks, Lollum
Pupillen: 4 parturen
1e Rik van der Gaast, Makkum
Iris van der Werf, Exmorra
2e Boukje Bosma, Makkum
Menno de Jong, Arum
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Damnieuws OKK
Makkum speelt gelijk tegen Joure
Het was een spannende wedstrijd tegen Joure,
dinsdagavond in Hotel De Prins. Buiten was het
koud, erg koud. Maar binnen liep de temperatuur
soms hoog op. Er werden spannende partijen
gespeeld. En na ruim twee en een half uur spelen
was de stand gelijk. Alleen onze voorzitter was
nog bezig met zijn partij. Hij had duidelijk voordeel maar kon toch zijn partij toch niet in winst
omzetten. Het werd 7 – 7.
De uitslag was:
B.Tilstra
- J.Bangma
1–1
S.Tilstra
- P.Bangma
1–1
H.van As
- W.Steenbeek
1–1
G.Mensonides - K.Steenbeek
1–1
C.Kooistra
- S.Winia
0–2
G.Zijlstra
- U.Groen
1–1
A.van Schaick - P.de Haan
2–0
De laatste paar weken zijn er natuurlijk ook wedstrijden geweest voor de onderlinge competitie.
Enkele uitslagen hiervan zijn:
S.Tilstra
- A.van Schaick
1–1
H.van As
- B.Tilstra
1–1
C.E.Kooistra
- Joh. Rinia
2 -0
G.Mensonides - I. Werkhoven
0–2
D.Hoeksema
- G. Mensonides
2–0
H. van As
- S.Tilstra
1-1
D.Hoeksema
- I.Werkhoven
1–1
C.E. Kooistra
- B.Tilstra
0–2
A.van Schaick - Joh.Rinia
1–1
H.van As
- I.Werkhoven
1–1
A. van Schaick - G.Mensonides
0–2
S.Tilstra
- G.Zijlstra
2–0
H.van As
- J.Rinia
2-0

Zangavond
Makkum - Op zondagavond 19 Februari a.s. is
er weer een zangdienst om 19.30 uur. Voor deze
avond is Ds. C. Helderop uit Purmerend uitgenodigd, als thema werd gekozen: "Recht uit het
hart"!! Muzikale medewerking voor deze avond
is er van het "Woldinghe Koor" uit Wons. Dit is
een gemengd koor en is opgericht in 1978. De
samenzang is weer onderleiding van Br. A.
Couperus. We nodigen U, graag uit voor deze
zangavond in ons kerkgebouw C. Lenigestraat 10.
Bapt. Gemeente Makkum / Workum

ZANGAVOND
Zondagavond 19 Febr a.s.om 19.30 uur
Bapt. kerk,C.Lenigestraat 10,te Makkum
Spreker Ds C.Helderop uit Purmerend
Thema "Recht uit het hart"!!
m.m.v."WOLDINGHE KOOR"uit Wons.
U,bent allen hartelijk uitgenodigd door
De zangcom. van Makkum/Workum.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

mail naar: belboei@makkum.nl
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Voetbalprogramma
Zaterdag 18 februari
Makkum 1 - Nagele 1
Makkum 2 - Blauw Wit '34 2
Hielpen 2 - Makkum 4
Steenwijk A1 - Makkum A1
SDS B1 - Makkum B1
Makkum C1 - Oosterlittens C1
Workum D1 - Makkum D1

15:00
12:30
14:30
14:00
12:00
10:45
9:00

Volleybalprogramma
Vrijdag 17 februari
20:15
20:15
20:30
21:45

Makkum MC 1 - S.V.W. MC 2
BEO MA 1 - Makkum MA 1
Makkum DS 1 - vc Bolsward DS 1
Stanfries (IJ) DS 4 - Makkum DS 2

BV Makkum wint ook in
Franeker
De badmintonners uit Makkum doen al jaren
mee aan de regiocompetitie en spelen tegen
teams uit Harlingen, Franeker, Bolsward en
Scharnegoutum. Makkum en Scharnegoutum
spelen ook hun thuiswedstrijden uit in de sporthallen van Bolsward, Franeker en Harlingen.
Op 2 februari werd de eerste partij in Bolsward
tegen Scharnegoutum gespeeld. De Makkumers
waren in goede doen en versloegen de tegenstander met in 7 – 1.
De 9e februari stonden een achttal wedstrijd in
Franeker op de agenda. Hier moest hard voor de
punten worden gevochten maar uiteindelijk trokken de BVM-spelers met 5-3 ook hier aan het
langste eind. Daarmee werden goede zaken
gedaan voor het klassement. Deze week wordt er
in en tegen Harlingen gespeeld.

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-verenigingsadvertenties, kopij, ingezonden mededelingen, tips, redactionele
artikelen enz.enz.) ontvangen wij graag uiterlijk voor vrijdagavond
20.00 uur op: belboei@makkum.nl
Adres: Kleiweg 2 Makkum. Of bel met: 06-47203353
Info over uw media reclame campagne en onze tarieven:
belboei@makkum.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: belboei@makkum.nl
Klachten bezorging en verspreiding folders:
A. v.d. Woude, tel. 06-53784057
Email: belboei@makkum.nl
Drukkerij:
Printwurk Iris, Makkum
Geen materiaal rechtstreeks bij de drukker brengen.
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Zoekertje

Gezien in Makkum

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
TE KOOP

Blauw leren Italiaans design 2 zits bankje prijs
n.o.t.k. Fakro verduisteringsgordijn maat 134/98
prijs € 35,- diverse op maat gemaakte jaloezieën
prijs n.o.t.k bel maar voor de maten tel 0515
230860
Mooie, luxe fitnessbank waarmee je spieren
traint met je eigen gewicht. Je kan het voor alle
spieren gebruiken. Prijs €150,- tel. 0515-857574
Machine gebreide Angora wollen mantel maat
40 Weinig gedragen en in prima staat prijs € 15,Wol witte damesmantel met capuchon en ceintuur
maat 40. weinig gedragen en in prima staat € 25,Glazen thermopane tochtdeur. links– en rechtsdraaiend plus bevestigingsmateriaal. past op
binnen kozijnmaat (2.05 x 0.90 m) prijs € 35,00
tel. 0515231940
2 + 3 zits bank, kleur blauw in zeer goede staat
uiterste prijs € 250,- tel. 0515-231993
GEZOCHT

Thuishulp voor weduwe 6 uren per week
Info: 06-40714120
VERMIST

Sinds 28/1 is onze 8 jaar oude poes weggelopen,
ze is een schildpadpoes, erg schuw. ze heet Vlekje,
Dorpsweg 2 in Skuzum.

Uitnodiging werkconferentie
sportbeleid
Sporten en bewegen is gezond en leuk om te
doen. De gemeente Súdwest-Fryslân wil hier een
stevige impuls aan geven. De gemeente nodigt
daarom sportaanbieders (ook commericeel),
scholen, welzijns- en zorginstellingen, zorgverzekeraars en dorps- en wijkbelangen uit om mee te
denken over de toekomst van sportaccommodaties,
sportstimulering en topsport & evenementen.
Datum
Op vrijdag 20 april van 14.00 uur tot 22.00 uur
is er een interactieve werkconferentie voor
iedereen die zich op de één of andere manier
bezighoudt met sporten en bewegen. Tijdens
deze conferentie krijgen de deelnemers de kans
om op een inspirerende manier te werken aan
een kwalitatief goed sport- en beweegbeleid in
de gemeente.
Aanmelden
U kunt zich voor 9 maart 2012 aanmelden via
sport@gemeenteswf.nl. Zet in uw aanmelding
uw naam, adres en contactgegevens. Maximaal
twee personen per organisatie. De locatie wordt
nader bekend gemaakt. Wij kijken uit naar een
sprankelende en succesvolle conferentie!

* “Freed hat de iisclub in snieblazer kocht en dy hat syn wurk goed dien”. De jeugd kon een gratis
sneeuw douche krijgen.

Nieuw! Cursus Zicht op Evenwicht
Op maandagmiddag 5 maart as. organiseert Thuishotel in Sneek een nieuwe cursus genaamd Zicht
op evenwicht. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur en een herhalingsbijeenkomst
na 2 maanden.
Bent u ook wel eens bezorgd om te vallen? Dan
bent u geen uitzondering want ruim de helft van
de ouderen heeft hier last van en gaat als gevolg
van deze angst de deur niet meer uit. Daardoor
mist u verschillende activiteiten zoals wandelen,
boodschappen doen of op bezoek gaan bij familie
en vrienden. Dat is natuurlijk erg jammer. Een
bijkomend nadeel is dat door minder te bewegen
uw spierkracht en de balans verder afneemt waar-

door de kans op een val nog groter wordt. Een
vicieuze cirkel dus. Deze cursus helpt u om de
valangst te verminderen. Daarnaast wordt er
aandacht besteed aan het voorkomen van nieuwe
valincidenten, het vergroten van de uw activiteit
waardoor uw spierkracht weer toe zal nemen.
Bovendien kunt u met de tips die u krijgt het
valrisico in uw dagelijks leven verminderen.
Voor meer info en/of opgave kan men bellen met
Thuishotel op 0515-461234, mailen naar info@
thuishotel.nl of surfen naar www.thuishotel.nl.
Thuishotel is onderdeel van Thuiszorg Zuidwest
Friesland

Docentenconcert Centrum voor de Kunsten & Ritmyk
Het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk organiseert
op zondag 12 februari een docentenconcert. Het
gratis concert start om 15.30 uur en vindt plaats
in Theater Sneek. Tijdens het concert treden een
aantal docenten speciaal voor deze gelegenheid
in ensembles op.
Jannie Bennen-Stakelbeek (docent orgel en keyboard), Erwin de Ruijter (docent dwarsfluit) en
Berni Dijkerman (docente dwarsfluit) hebben
voor deze gelegenheid een trio gevormd. Jannie
is docente aan het Centrum voor de Kunsten De
Meldij te Drachten en het Centrum voor de
Kunsten & Ritmyk. Jannie doet geregeld mee
aan orgelconcerten en treedt vaak op met collegamuzikanten.
Erwin geeft dwarsfluitles aan muziekschool Da
Capo in Schagen en in Sneek aan het Centrum
voor de Kunsten & Ritmyk. Erwin is behalve
dirigent bij musicalkoor Time Square in Uitgeest,
ook dirigent van interkerkelijk koor Echo uit
Heerhugowaard, popkoor Voices uit IJmuiden,

zanggroep Eljakim en gemengd koor Cantus Deo
in Bolsward. Erwin de Ruijter is docent bij het
Centrum voor de Kunsten & Ritmyk. Tijdens zijn
loopbaan als fluitist heeft hij in diverse ensembles
en met verschillende musici samengespeeld.
Tijdens het concert speelt het trio een compositie
van Carl Phillip Emanuel Bach. Koos Wiltenburg
(docent contrabas), Mamour Seck (docent percussie) en Thomas Zoetelief (docent elektrische
gitaar) spelen alle drie samen in de Koos
Wiltenburg Group, waarvan binnenkort de tweede cd uitkomt. Koos en Thomas hebben elkaar
ontmoet op het Prins Claus conservatorium.
Mamour leerde Koos kennen via de Groningse
muziek scene. Zij speelden samen met o.a. Eef
Albers en Don Braden. Tijdens het docentenconcert speelt het trio verschillende stukken
waaronder Invitation van Bronislau Kaper en
Dolphin Dance van Herbie Hancock.
Voor meer informatie kijk op www.cvksneek.nl
of bel/mail: 0515-431400/ info@cvksneek.nl

