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De enige manier om een olifant
op te eten is om hem
in kleine stukjes te hakken

Halleluja op ‘e wjukken fan de wyn

G
Gezien in Makkum

door Sjirk Wijbenga

0515-231008

06-43441878

voor al uw dakbedekkingen
en zinkwerken

www.dakenzinkwerken.nl

Het 37ste Nieuwjaarsconcert van de muziekvereniging “Hallelujah” was afgelopen zondagmiddag een schoot in de roos. De 250 toeschouwers
kregen een zorgvuldig samengesteld programma
voorgeschoteld met veel hoogtepunten.
De winderige storm van het openingswerk
“Kyrill” liep vervolgens als een rode draad door
het gehele concert. Hallelujah nam het publiek
mee op wereldreis en op de “wjukken fan ‘e wyn”
werden vele landen muzikaal uitgelicht.
Dirigent Nynke Jaarsma liet voor de pauze de 51
muzikanten van het harmonieorkest schitteren in
“t' Italiana in Algeria” en de “Slavonic dance”
van Dvorak. De fraaie harmonieklank van het
orkest kwam goed tot zijn recht in het Nieuw
Zeelands kinderliedje Hine e Hine. Een vast
onderdeel van het concert is het optreden van de

drumband. De slagwerkers en lyristen staat al
jaren o.l.v. van Fokko Dam en bleven met een
medley van bekende Nederlandse tophits dicht
bij huis. Na de pauze werd vriend en vijand verrast door de drumband met een sfeer verhogend
inheems liedje uit de binnenlanden van Afrika.
Het jeugdorkest “De Notenkrakers” is wellicht
het belangrijkste onderdeel van “Hallelujah”.
Hier wordt de jeugd klaargestoomd voor het
grote werk. Ook nu al weet dirigent Nynke
Jaarsma de jeugd zo te motiveren dat op het
Nieuwjaarsconcert een topprestatie wordt
geleverd. Uitgedost in vrolijke kledij werd de
reis rond de wereld voortgezet. Het publiek
heeft zich uitstekend vermaakt en met dit
Nieuwjaarsconcert heeft “Hallelujah” de juiste
toon gezet voor 2013.

Hindeloopen, Balkepolle 4
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Direct aan vaarwater gelegen, uitstekend onderhouden,
rustig gelegen, vrijstaande woning met garage,
zonnige tuin (Z), 419 m² eigen grond.

Koopsom € 209.000,- k.k.

T 0515 - 233 664

www.kingmawalinga.nl
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Info
Sûnhûs - Gezondheidscentrum Makkum
tel: 0515-231770 www.sunhus.nl Openingstijden praktijk en
apotheek: 8.00-12.00 en 13.30-17.00 uur medicijnen ophalen:
16.00 - 17.00 uur Bloedprikken dagelijks om 8.30 uur trombosedienst: alleen donderdag om 9.00 uur heeft U na 17.00 uur
in de regio ’s avonds, ’s nachts, weekends of feestdagen een
dokter nodig bel dan 0900-1127112, dat is het nummer van de
Dokterswacht, adres Antonius Ziekenhuis, Bolwarderbaan 1,
8601 ZK Sneek (ingang Spoedeisende hulp SEH)
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 om 16.00 uur kunt u
terecht in de betreffende tandartspraktijk:
Tandarts Joubert – Praktijk 0515-572049
- 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

Familieberichten
Een moede pelgrim mocht Thuiskomen.
Met verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor
ons heeŌ betekend, laten wij u weten dat in vol
vertrouwen op zijn Heer en Heiland van ons is
heengegaan, mijn lieve man, ús heit, pake en
oerpake

Jan van der Goot
 5 januari 2013
Sneek

* 27 februari 1930
Allingawier

30 mei 1956

Fysiopraktijk Tjeerdema Makkum
Fysiotherapie – Meridiaantherapie
Engwierderlaan 7, tel. 0515-232119
Fysiotherapiepraktijk Fysio Witmarsum
Van Aylvaweg 16, tel. 0517-531901
www.fysiowitmarsum.nl
tevens groepstrainingen en (bedrijfs)fitness
Thuiszorg Zuidwest Friesland
Kantoor, Ds. L. Touwenlaan 13a, tel. 0515-233720 b.g.g.
0515-461100. Thuisverpleging- en verzorging, hulp in de
huishouding (ook persoonsgebonden budget).
Informatie, advies en voorlichting
Thuiszorg Zorgkompas
Huishoudelijke hulp, verzorging en verpleging
24 uur per dag bereikbaar via tel. 0517-431231
Ouderenadviseur
Spreekuur iedere dinsdag van 9:00 - 10:30 uur,
tel. 0515-489340. mail f.kurpershoek@gemeenteswf.nl
Woonzorgcentrum Avondrust
tel. 0515-231655 voor uw warme maaltijd voorziening
7 dagen per week
Begrafenis en Crematie verzorging Makkum e.o.
Bode mevrouw B. Kooistra-Hoekstra
tel. 0515-852958 / b.g.g. 06-20441818

Woensdag 9 januari:
Makkum – Papiercontainer bij O.B.S. It Iepen stee
vanaf 9.00 uur

Donderdag 10 januari:
Makkum – O.V.M. Nieuwjaarsborrel
in Café De Prins aanvang: 19.30 uur

Vrijdag 11 januari:
Makkum – Avondrust, Sjoelen
aanvang 15.00 uur in het restaurant

Zaterdag 12 januari:
Wons – Nieuwjaarsconcert in kerk Wons
Aanvang: 20.00 uur

Makkum: Elisabeth van der Goot-Boersma

Dinsdag 15 januari:
Leeuwarden: Janke en Pieter
Lies en Johannes, Anna, Joas
Alie
Dirk-Jan en Anna, Jurrian, Alise
Douwe en Rianne
Hester en Harmen
Makkum: Piety en Sjoerd
Elisabeth en Jord
Riekele Jan en Femke
Ruben
Schraard: Coby en Jelle
Gerlof
Essebeth
Exmorra: Hendrik Jan en Akke
Jan Jouke en JanƟne
Lisa Marije
Anna Elske
Douwe Rients
Heit is dizze dagen by ús thús op it gemaal.

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

Agenda

Carl Fellingerweg 1, 8754 JB Makkum
De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag
11 januari om 13.30 uur in de Johannes de
Doperkerk, Dorpsstraat 66 in Exmorra.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden
te Allingawier.
Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren
in bovengenoemde kerk.

Nei in tiid fan siikwêzen is ferstoarn ús fan
’t stoomgemaal warbere buorman

Jan van der Goot
Wy winskje syn neisten krêft ta om dit ferlies
te dragen.
De buorlju:
Hinne en Clara
Gerrit en Bets
Frank en Maike
Bonne en Janny
Luitzen en Sieta

Jaan en Betty
Marianne
Hyltsje en Pietsje
Germen en Tamara
Bouke en Tryntsje

Makkum, 5 jannewaris 2013

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

Woensdag 16 januari:
Makkum – Avondrust, levensverhalen worden
verteld door Dhr. B. Looijenga,
aanvang:15.00 uur in het restaurant.
Entree €2,- inclusief consumpties

Dinsdag 15 t/m zondag 20 januari:
Makkum - Driebandentoernooi 2013 in de Zwaan,
de Belboei en de Prins aanvang: 19.00 uur
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Kerkdiensten
Makkum – Van Doniakerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. J.P. van Olffen
Organist: Dhr. Sterenberg
Makkum – R.K. Parochie, 9.30 uur
Voorganger: Pastoor A Bultsma
Witmarsum – R.K.Parochie,9.30 uur
Voorganger: Pastor N ten Wolde
Workum – Baptistengem. 9.30 uur
Voorganger: Br. A van der Haagen
Witmarsum, Koepelkerk, 9.30 uur
Voorganger: Ds. P. Wattèl, doopdienst

Wist u dat...

telefoon 0515-231488 of 232547
Harry mobiel: 06 22815397

* Dat we in Makkum een nieuwe autowasserette
krijgen.
* Hier bussen en auto `s gewassen kunnen worden
tot een hoogte van 2.80 mtr.

Campina Magere Yoghurt, 1 liter........................................0.99

* Ook bussen met Imperial gewassen kunnen worden.
* Hier gewassen wordt met Foam Brite borstels
(krasvrij)
* De auto met een polish wax gedroogd wordt
* De Auto dan nog meer gaat glimmen.

Bacon...........................................per pakje 25

cent korting

Chocomelk Halvol, literpak...............................nu 2 voor 1.50
op=op

* U nog vaker wilt wassen !!
* Er een Driebandentoernooi 2013 gespeeld wordt
in de Zwaan, de Belboei en de Prins van Dinsdag
15 t/m zondag 20 januari
* Opgave ruda@home.nl t/m woensdagavond
9 januari

Choco Sprits, pak à 250 gram..................................nu 99

cent

Econom Zakdoekjes, pak à 18 stuks..........................voor 1.25

* de foto`s van het Nieuwjaarsconcert weer op de
site van de MB staan!!!
* Er tijdens het Nieuwjaarsconcert van Hallelujah
na de verloting een prijs is blijven liggen. Wie in
het bezit is van lotnummer 269, kleur wit, kan de
prijs alsnog afhalen op Slotmakersstraat 24 te
Makkum

Aanbiedingen geldig van do. 10/1 t.e.m. wo. 16/1

i.v.m. een korte vakantie zijn wij
op vrijdag 11 januari vanaf 12.00 uur
gesloten t/m maandag 14 januari.
Vanaf heden t/m april
hebben wij aangepaste openingstijden.
Maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.15 uur
Zaterdag van 8.00 tot 15.00 uur
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Foarferkeap Doarpskrite Makkum “Iensum yn Ierlân”
Nei wiken fan yntinsyf repetearjen ûnder lieding
fan Rieneke de Haan spilet de Doarpskrite
Makkum op 18, 19 en 20 jannewaris “Iensum yn
Ierlân” fan de Ierske skriuwer Martin Mc
Donagh, ferfryske troch Tryntsje van der Zee.
It stik giet oer de twa bruorren Connor. Valene
en Coleman libje allinnich yn it âlderlik hûs nei
de dea of moard fan harren heit, it hinget der mar
fan ôf oan wa’t je it freegje. Se kinne net tegearre
libje sûnder algeduerigen út te barsten yn rûzjes
mei geweld oer de meast ûnbenullige en ûnskuldige
saken. Pater Welsh of Walsh, it hinget der mar
wer fan ôf oan wa’t je it freegje, is nij yn dit
troch God ferlitten doarp oan de Ierske westkust.
Sûnt syn kommen hat hy al trije moarden en in
selsmoard meimakke. Pater Welsh besiket lykwols syn parochianen op it rjochte paad te hâlden.
Hy fielt him ferplichte de bruorren mei inoar yn
it lykwicht te bringen foardat it einiget yn in bloed-

bad. En dan is der noch de moaie jonge Girleen,
sy hat in swak foar pater Welsh of Walsh, mar oft
har dat goed docht is noch mar de fraach.
De haadrollen binne foar Minne Zwaagstra en
David Visser. Sy spylje de beide bruorren. Paul
Doedel dûkt yn de rol fan pastor en Tryntsje
Hoekstra spilet de jonge Girleen.
Plak:
Oanfang:

MFC Maggenheim Makkum
Freed en Sneon 20.00 oere
Sneintemiddei 15.00 oere
Seal is in heal oere fan te foaren iepen
Tagong:
€ 7,50 leden / € 12,50 net leden
Foarferkeap: Masije Wonen en Lifestyle,
Tsjerkestrjitte 19a yn Makkum
Ferlotting: Prizen wurde bekend makke
nei ôfrin fan it stik
Muzyk:
Nei de foarstelling fan freed
en sneon is der life-muzyk

Slagerij Attema Makkum
elke donderdag en vrijdag

ruime keus assortiment vleessoorten

Telefoon: (0515) 23 23 25
1 kg bieflappen .......€ 7,00 / 3 kg € 18,00
1 kg gehakt .............€ 4,50 / 5 kg € 21,00
2 kg hamlappen ........................... € 12,00
1 kg fricandeau ............................€ 7,00
2 kg haas / ribkarbonade............. € 12,50
2 kg schouderkarbonade ............. € 11,50
1 kg schnitzel...............................€ 7,50
2 kg rundvlees ............................. € 12,00
1 kg verse worst ..........................€ 4,50
2 kg shoarma............................... € 10,50
1 kg varkenshaas ........................ € 11,00
2 kg speklappen .......................... € 10,50

Steegjesfair uniek nieuw evenement!

1 kg kipfilet ..................................€ 6,50
5 slavinken ..................................€ 4,00

“Herleef de tijd van vroeger, toen arbeiders in
1-kamerwoninkjes woonden in donkere stegen
en gloppen. In Makkum zijn nog veel van deze
steegjes te vinden, en geeft een wandeling
erdoor een geheel andere blik op de Vlecke met
zijn grachten en rijke koopmanshuizen.” Dit gaf
de inspiratie tot het organiseren van een
Steegjesfair, op zaterdag 23 februari 2013, van
15.00 tot 20.00 uur. In oude woninkjes, schuren
en tuinen kunnen Makkumers en bezoekers
genieten van kunst, koopwaar, lekkernij en de
sfeer van vroeger. Deze steegjesfair wordt
georganiseerd om inwoners eens met een andere
bril naar Makkum te laten kijken, en zo nog
meer waardering te krijgen voor de eigen
woonplaats. En om plaatselijke kunstenaars,
schrijvers, verzamelaars etc. de mogelijkheid
te geven om hun passie te delen.

Ook komt op deze dag een nieuw boek uit,
van de hand van Gerben D. Wijnja, over de
stegen van Makkum en de belevenissen van de
arbeiders als bewoners van deze stegen. Als u in
het centrum woont, en u heeft een tuin, schuur of
garage aan een steegje, dan zou zomaar een lid
van de organisatie binnenkort bij u op de stoep
kunnen staan.
Heeft u een hobby, een verzameling, speelt u
toneel of iets anders, of verkoopt u bijzondere
producten als brocante, snuisterijen, boeken etc.
Dan nodigen wij u graag uit deel te nemen
aan de steegjesfair. Contactpersoon van de organisatie is Thomas Groeneveld, bereikbaar via
thomas@masije.nl of 06 1543 7041 of loop binnen
bij Masije Wonen & Lifestyle, Kerkstraat 19a
in Makkum.

Vogelwacht Makkum nieuws
Nu de zachte temperaturen de natuur al bijna in
voorjaarsstemming brengt, komt ook Vogelwacht
Makkum in actie. De Filmavond, mogelijk in
een winterperiode bijvoeren, en de jaarvergadering
staan de komende weken op de agenda.
Zoals de berichten al aangeven kan de winter op
korte termijn zijn intrede gaan maken. Mocht dit
het geval zijn en als de vorstperiode langdurig
aanhoudt gaan wij weer bijvoeren. Bijvoeren is
in principe enkel nodig als er een langdurig sneeuwof ijsdek aanwezig is. In samenwerking met
Jumbo Kooistra wordt dan ruimschoots in brood
en groente voorzien. Vis komt van de Fûgelhelling in Ureterp of uit Harlingen bij the
Fishcompany vandaan.
Zover is het nog niet, eerst bent u alvast van
harte uitgenodigd voor de jaarlijkse filmavond

op 18 januari aanstaande. Vrijdagavond vanaf
20.00 uur is hotel de Prins de plaats waar u kunt
kijken naar een film en fotopresentatie door
fotograaf Marcel van Kammen. Van Kammen is
werkzaam als fotograaf, beeld researcher, beeld
na bewerker en salesmedewerker. Van Kammen
levert natuurfoto's aan Fotonatura, die op die
manier weer door klanten aangekocht kunnen
worden voor gebruik in tijdschriften, folders,
brochures e.d. Op deze manier zijn zo'n 400
foto's gepubliceerd in binnen- en buitenland, o.a.
in het tijdschrift Vogels van de Vogelbescherming,
Roots (voorheen Grasduinen), National Geographic
Magazine en BBC Wildlife magazine.Tijdens de
filmavond kunt u genieten van de vogelrijkdom
die onze mooie provincie rijk is.
Op 20 februari wordt de jaarvergadering georganiseerd. Later in de Belboei volgt meer informatie
over de filmavond en de jaarvergadering.

5 kipschnitzels .............................€ 4,00
5 zigeunerschnitzels ....................€ 4,00
5 hamburgers ..............................€ 4,00
5 droge worst...............................€ 4,00
3 kg krabbetjes ..........................€ 10,00

2
1
1
1
3

kg
kg
kg
kg
kg

bieflappen
hamlappen
verse worst
speklappen
gehakt

 39,50

Slagerij Attema Makkum
Harlingerdijk 3
8754 EC Makkum
Tel. (0515) 23 23 25
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De enige manier om een olifant op te eten is om hem
Door Judith van Lavieren
in kleine stukjes te hakken
Makkum – De titel van dit artikel is het motto
van Aty Roodenburg. Op 17 januari aanstaande,
“cleandeskdag”, gaat zij voor het NUT een
workshop timemanagement geven. Een mooie
aanleiding om met haar in gesprek te gaan. Aty
woont sinds 6 jaar in Makkum en is timemanager en professioneel trainer/coach.
Wat houdt haar werk nu precies in?
“Ik coach mensen op hun werkplek en help ze
om hun werk slimmer en efficiënter te doen.
Timemanagement is iets anders dan tijd winnen,
het gaat vooral om overzicht en grip krijgen op
je (werk)tijd. Ik geef tips en advies, maar net als
bij het volgen van een dieet geldt: de persoon
moet er zelf mee aan de slag voor een goed
resultaat. Over het algemeen kost het ongeveer 9
weken om een gewoonte aan te leren. Een begeleidingstraject duurt gemiddeld 3 maanden. In
die drie maanden kom ik om de paar weken
langs bij de cursist.”
Wie zijn de klanten van Aty?
“Voor het grootste deel zijn dat mensen die op
een kantoor werken, bureauwerkers. Maar ik werk
ook wel met ambulancepersoneel of mensen die
werkzaam zijn in de maatschappelijke dienstverlening of in het onderwijs. Ik kan helpen om
werkdruk te verminderen en informatiestromen
die op werknemers afkomen te managen.”
“Steeds meer mensen krijgen te maken met het
zogenaamde Nieuwe Werken, waarbij het werken niet meer op een vaste locatie of tijd plaatsvindt. Heerlijk om thuis te kunnen werken en
bijvoorbeeld later te beginnen. Maar voor je het

* 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

* Fryslân * Team Iselmarkust

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

weet ben je altijd aan het werk, omdat je altijd
bereikbaar bent en heb je het gevoel geleefd te
worden. Natuurlijk, het werk moet gedaan
worden, maar ik laat mensen kijken naar wat er
wel veranderd kan worden. Ze moeten zelf weer
de regisseur zijn.”
Heb je ook een paar praktische
voorbeelden van je werk?
“Vaak begin ik door te bekijken hoe mensen met
hun mail omgaan. Regelmatig tref ik dan propvolle inboxen aan. Terwijl het van groot belang
is om je werksysteem te onderhouden. Het is te
vergelijken met een tuin: wie het onkruid niet
wiedt, heeft binnen de kortste keren een overwoekerde tuin. Mail is er niet om te bewaren:
staat er werk in dat je nog moet doen dat kan dan
op een takenlijst, een afspraak moet in je agenda,
om dat soort zaken gaat het.” “Het is handig om
aan het begin van de dag mini-deadlines te
stellen. Zoals een Afrikaans spreekwoord zegt:
De enige manier om een olifant op te eten is om
hem in kleine stukjes te hakken.”
Wat krijgen de deelnemers
van de workshop aangeboden?
“Met de groep ga ik het hebben over timemanagement en met name over “tijdvreters” De
deelnemers zullen zeker ook praktische tips krijgen. De workshop duurt 2,5 uur en men kan zich
opgeven via het NUT en via mijn e-mailadres:
overdebrugrechts@planet.nl” Op dit e-mailadres
kunt u ook terecht als u nog iets wilt vragen.
Voor informatie kunt u ook kijken op de site van
Aty: www.roodenburgadvies.nl.

Koepelconcerten januari 2013
Op zondag 13 januari presenteert de Stichting
Koepelconcerten weer een duo concert. Na het
geslaagde optreden van Mannemoed en Het Trio
Bauke van der Woude in november, is het nu de
beurt aan Fokke Miedema en HawaR.
Fokke Miedema
Fokke is al meer dan 20 jaar bezig in de muziek.
In 1995 deed hij de eerste stap in de richting van
het professionele muzikant zijn. Onder de naam
Gary Field deed hij mee aan de “kleine prijs van
Sneek”. In 1996 haalde hij onder eigen naam de
finale van het festival Liet, met het nummer:
“Fûgels fan de frijheid”. September 1997 kwam
de CD “Ik bin Ik” uit. In 2003 haalde Fokke
opnieuw de finale van Liet. Hierbij werd hij
begeleid door de band ELEVATION. Het nummer “It fjoer fan de frijheid”, haalde uiteindelijk

een derde plaats. In december 2004 verscheen de
CD “Tiid om te libjen”. In 2010 verscheen de
kerstsingle “It is stil yn ‘e nacht”. Op dit moment
is er een nieuwe CD in voorbereiding.
HawaR
Al 20 jaar toert HawaR door de provincie met
een almaar uitdijend repertoire van Ierse, Schotse
en andere West Europese folk. De huidige
samenstelling bestaat uit vier muzikanten. De
bezetting: Jan Frederiks, trekharmonica, tin
whistle, doedelzak en zang, Henk Bloemsma,
gitaar, accordeon en banjo, Kees Schriemer,
zang, gitaar, mandoline en Piet Zwerver, accordeon, basgitaar,voettrom en zang. De locatie is
de Koepelkerk in Witmarsum, de aanvang van
dit dubbel concert is 15:00 uur en de entree
bedraagt € 8,-.

Adverteer in de Makkumer Belboei
mail naar: belboei@makkum.nl
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www.kapsalonnynke-beauty.nl
telefoon: 0515- 23 29 89

Schoonheids arrangement!!!
•wassen knippen fohnen
•schoonheidsbehandeling van 60 min.
normaal 78,50 /

nu voor 65,00

Verzorging arrangement!!!!
•wassen knippen fohnen
•pedicure behandeling
•schoonheidsspecialiste (60 min.)
normaal 106,00 /

nu voor 90.00

Relax arrangement!!!

•hammam reiniging (kleine rugmassage met mini facial) 60 min.
•manicure behandeling met gel lak
•zonnebank 20 min.
•wassen fohnen
•lunch
normaal 132,45 /

nu voor 97,50

Voorjaarsarrangement arrangement!!!!

•een nieuw voorjaars kapsel knippen en kleuren
•ontspannende rugmassage 45 min.
•zonnebank
•pedicure behandeling
•manicure behandeling
•lunch
normaal  198,95 /

nu voor 168,50

Als u een andere behandeling aan de arrangementen wilt toevoegen
krijgt u 15% korting op deze behandelingen.

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

VOOR PRECISIE AFWERKING
VAN UW HOUT REPARATIIES
LARRY REDMAN
06-13756960, 0515- 233782
bunnyredman@hotmail.com
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Comité Hou Friesland Mooi
laat zich wederom gelden bij provinciehuis

eigen foto

Alle T-Shirts & Polo´s
Lange mouw

50% Korting

Nadat Sinterklaas begin december namens het
comité al 2400 handtekeningen tegen de plannen
van de windmolens overhandigde aan commissaris
van de Koningin in Friesland (dhr. J. Jorritsma)
was er vorige week weer actie rondom het
provinciehuis. Klaas Smit en Piebe Piebenga
(actievoerders van Hou Friesland mooi) plakten
een mooi actiebord tegen de gevel van het provinciehuis. “We wilden het jaar goed beginnen
en dit leek ons een mooie aangelegenheid”,
aldus Piebenga. De actie vond vrijdag plaats
omdat vrijdagmiddag de nieuwjaarsreceptie van
de provincie gepland stond. Toen het bord was
verwijderd, lieten Smit en Piebenga folders
achter voor de receptiegangers. Als comité zijn
wij van mening dat wanneer onze overheid
steken laat vallen als het gaat om eerlijke, reële
en toegankelijke voorlichting aan de bewoners
van onze mooie regio, wij deze rol maar (deels)
noodgedwongen moeten gaan vervullen. Dit is de
“omgekeerde wereld” maar helaas wel realiteit,
ook in 2013.
Op de facebookpagina www.facebook.com/
HouFrieslandmooi en website www.houfrieslandmooi.nl treft u al veel informatie aan over de
plannen van het Rijk en de Provincie. Ook kunt
u hier lezen wat onze Nationale Ombudsman
vindt van de voorlichting door het Rijk...
Dit laatste bewijst maar weer dat het actiecomité
geen onzin staat te verkopen! Hou Friesland
mooi wil dat de huidige windmolenplannen van
de provincie (structuurvisie Windstreek 2012)

van tafel gaan. Daarna willen wij “om de tafel”
met de betrokken overheden om te kijken naar
mogelijke alternatieven. Die kans hebben ze ons
(de lokale bevolking) tot dusver niet gegeven.
Als inwoners en liefhebbers van het gebied
tussen Makkum, Bolsward en Harlingen en het
IJsselmeer zijn wij enorm overvallen en
benadeeld door de omvang en locaties die de
Provincie Fryslân met de windparken voor ogen
heeft. Zoals de plannen van de Provincie en het
Rijk er nu voor staan, kunnen er in totaal 120
windmolens met een hoogte van ongeveer 200
meter in onze woonomgeving geplaatst worden
(80 vlak voor het Makkumerstrand en 40 rondom onze dorpen (inclusief de noordkant van
Makkum)! Wij roepen daarom alle inwoners van
dit gebied op om in actie te komen. Dat kunt u
zelf doen of u kunt het actiecomité Hou Friesland
Mooi steunen. Kijk op de website of facebookpagina voor meer informatie en hoe u met ons
tegen de plannen in actie kunt komen.
Naast het volgen van de media (waaronder de
Belboei) kunt u ook via onze website www.houfrieslandmooi.nl en facebookpagina www.facebook.com\houfrieslandmooi op de hoogte blijven
van de acties tegen Windstreek 2012 en de
nadelige effecten van grootschalige windmolenparken.
Met vriendelijke groet,
Namens actiecomité Hou Friesland Mooi
Arjen Doedel

Muurkaatsen voor kinderen in de kerstvakantie
Op 2 januari in Makkum en 3 januari in Sneek
hebben kinderen uit de gemeente Súdwest-Fryslân
het muurkaatstoernooi gespeeld. 70 kinderen vanuit alle uithoeken van de gemeente deden mee aan
het eerste muurkaatstoernooi in Súdwest-Fryslân.
De combinatiefunctionarissen sluiten met dit
project aan bij de initiatieven van de Kaatsbond
om kaatsen voor kinderen laagdrempeliger te
maken. Het muurkaatsen, officieel “Onewall”
genoemd, is gemakkelijker te leren en attractiever
voor kinderen. Het is een kruising tussen squash

en kaatsen. Het spel kan overal gespeeld worden.
Zolang er maar een muur en een balletje is. Om
kinderen te laten kennismaken met muurkaatsen,
is de samenwerking gezocht met het onderwijs.
Alle scholen (groep 5 t/m8) kregen van de
gemeente lesmateriaal aangeboden zodat het muurkaatsen ook in de gymles gespeeld kon worden.
En er zijn een gastdocenten naar scholen gegaan
voor voorbeeldlessen. 15 scholen hebben hieraan meegedaan. Tijdens deze lessen zijn de
toernooien gepromoot. Meer informatie over
muurkaatsen: www.muurkaatsen.nl.
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Vrouwen van Nu
afd. Witmarsum e.o.
De afdeling van de Vrouwen van Nu afd.
Witmarsum e.o. heeft haar eerste afdelingsavond van dit nieuwe jaar op dinsdag 15 januari
a.s. om 19.45 uur in de Gekroonde Roskam te
Witmarsum. Deze avond wordt georganiseerd
door het ééndagsbestuur en is dus een verrassing.
Gasten en nieuwe leden zijn van harte welkom.

Muzikaal het nieuwe jaar in!
Op zaterdag 12 januari a.s. houdt Chr. Muziekvereniging Hosanna in Wons een nieuwjaarsconcert.
Hierbij laat Hosanna, -o.l.v. Durk Lautenbachnieuwe stukken horen, maar staan er ook vrolijke
noten te wachten om het jaar feestelijk te beginnen.
U bent van harte uitgenodigd om het concert bij
te wonen, in de kerk van Wons om 20.00 uur. Na
afloop kunt u gezellig napraten in het dorpshuis.

Lotgenotencontact
na verlies van een dierbare
Humanitas Zuidwest Friesland start in het
voorjaar weer een lotgenoten-groep. De intakegesprekken hiervoor zullen in februari plaatsvinden. De groep is bedoeld voor mensen die
een dierbare hebben verloren. Na het verlies van
een partner, maar ook na het verlies van een
kind, een ouder of een broer of zus kan men er
behoefte aan hebben met lotgenoten over de
ervaringen te praten. Dat kan in de lotgenotengroep. De groep bestaat uit zes tot acht mannen en
vrouwen, die onder leiding van twee vrijwilligers
tien keer bij elkaar komt. Tijdens de bijeenkomsten
wordt gesproken over de gevoelens en emoties
die met een verlies gepaard gaan en hoe dit te
verwerken. Het is juist de onderlinge herkenning
die veel steun kan geven aan de deelnemers van
de groep. Informatie over de gespreksgroep en
opgave via mevr. Gé Nijp, tel. 0514-565869

Papiercontainer
O.B.S. It Iepen Stee
A.s. Woensdag 9 januari staat er weer een
papiercontainer bij O.B.S. It Iepen Stee. U kunt
daar weer de gehele dag Uw oud papier brengen.
We hopen dat U er allen veel gebruik van zullen
maken om het papier daar af te geven.

2013 actie
1 mei 120 jaar

We maken er een bijzonder jaar van!
Vanaf Nieuwjaarsdag tot Valentijnsdag!
Bij besteding
van 50,00 euro of meer
kunt u op 14 februari een leuk,
romantisch cadeau op te halen!

Kapsalon Kreatief
Kwaliteit, traditie, passie en intuïtie
de ingrediënten voor een perfect kapsel

Markt 15
8754 CM Makkum
0515-232340
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TE KOOP

Volleybalprogramma
vrijdag 11 januari
19:00
19:15
20:15
20:30
21:30
21:30

Papiermolenstreek 2, 8754 GE Makkum
Telefoon: 0515 - 23 25 50
Internet: www.makelaardijgros.nl

Oeverzw. MC 2 - Makkum MC 1
S.V.W. MB 2 - Makkum XB 1
Makkum DS 4 - N.O.K. DS 3
Makkum DS 2 - VC Sneek DS 6
Makkum HS 1 - VoTeS HS 1
BEO DS 2 - Makkum DS 3

Zaterdag 12 januari
17:00 Deto'82 DS 2 - Makkum DS 1

Buitendijk 8, Pingjum
Woonboerderij
met ruim 3 hectare grond.

Vraagprijs: € 489.000,- k.k.

PSV de Halsbânruters
Balkbrug 27 december
In Balkbrug werd een wedstrijd verreden voor
de friezencompetitie. Bobbie IJdema kwam uit
met Up to dates Ulkje in de klasse M2. Zij reed
een zeer nette proef wat de jury beloonde met de
monsterzege van 225 punten en een 1e prijs.
Ook de 2e proef werd met de 1e prijs beloond
met 210 punten. Alles bij elkaar maar liefst 6
winstpunten.

O.V.M. Nieuws
De Nieuwjaarsborrel van de O.V.M. vindt dit
jaar plaats op 10 januari bij Sietse Bouma in
Café De Prins aanvang: 19.30 uur.

Adverteer in de
Makkumer Belboei

De trekkingen van de December actie,
Krystwilledei logo spel en uitreiking van O.V.M
puzzelactie vindt plaats op 17 januari om 20.00
uur in Gasterij Hennie van Richt.

Colofon
mail naar: belboei@makkum.nl

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
Redactieleden:
Doutzen Ouderkerken, Judith van Lavieren, Sjirk Wijbenga,
Jetze Genee. E-mail: redactie@makkumerbelboei.nl
Redactie fotograaf:
Jan Werkhoven, Markt 18, 8754 ES Makkum.
Tel. 0515 231350, E-mail: 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

Trilmassageapparaat met zitfunctie € 250,tel. 0515-336963
wit stalen stapelledikant incl. 2 matrassen t.e.a.b.
tel. 06-22496095
VERLOREN

een trouwring: inscriptie Anny 31-8-57 in de
omgeving van de Vigilante Tel. & Fax: 0515573050
E-mail Michiel: vanvliet.m@telfort.nl
Heeft iemand mijn jas meegenomen tijdens oud
en nieuw in de loods? Het is een donkerbruin
leren jas met een grijs stoffen kapuchon. Er zat
een pinpas in met N. Adema erop. Het is pas
mijn vijfde jas in 2 jaar tijd. Ik ben normaal heel
zorgvuldig met mijn jassen, zoals je hieruit
begrijpt ;) Zou je aub willen bellen en hem terug
willen geven. Ik heb het zo kouououd!
tel. 06-51796862

GEVRAAGD

Jeugdsoos Ozone zoekt een klein vriezertje of
koelvries combinatie. Wanneer u dit aan ons wilt
schenken, doet u ons er enorm plezier mee.
Graag contact opnemen met Elske op
0642718467 of mailen naar jeugdsoosozone@
gmail.com

VERMIST

Arum, 20-12, De Tille: Zwart met grijs gemarmerd cyperse ex-kater met wit, 3 jaar. Makkum,
31-10, It Ferset: Cypersrood - witte ex-kater, 5
jaar. Makkum, 05-01, Plein: Zwarte ex-kater,
rode halsband met doekje, 10 jaar, heeft chip.

Anne Bootsma en Sandra Visser gingen de kerstboom versieren met de wensen die de bezoekers aan
de Krystwilledei bij hun noteerden.

Fysio pilates
Makkum - Beach Resort Lifestyle start vanaf
Dinsdag 22 januari en Donderdag 24 januari met
nieuwe fysio pilates groepen, dit is pilates in
kleine groepjes (max 8 personen) onderleiding
van een fysiotherapeute Anette Meina. De lessen
zijn geschikt voor iedereen (jong en oud) met
lichte fysieke klachten, denk daarbij aan:
- rug,nek en schouderklachten
- bekkenbodem dysfuncties
- houdings problemen
- sportspecifieke klachten
- spannings problemen

to basic training waar de kracht in de eenvoud
en combinaties van de bewegingen zit. Zowel
kracht, lenigheid en stabiliteit komen aan bod:
“de kunst van de spierbeheersing”

Fysio pilates is een training voor zowel lichaam
als geest. Geen fitness apparatuur maar een back

Beach resort lifestyle, Langezand 2c
Tel: 0515-231551

Na een intake door de fysiotherapeut kunt u
instromen in een van onze lessen. Afhankelijk
van de dekking van uw zorgverzekering kunt
minimaal 6 tot max onbeperkt gebruik maken
van fysio pilates, heeft u vragen over de beschikbaarheid van lessen of heeft u gewoon interesse
neem gerust contact met ons op

GEVONDEN

Tussen Parrega en Tjerkwerd, 27-12; N359:
Cypersrood-witte kat, volw., donkergrijze vlooienband. Foto's www.amivedi.nl, info Amivedi
Zuid West Friesland, tel. 088-0064692.

BEDANKJE
Wij willen jullie allemaal bedanken voor de
vrije gift, die wij van velen van jullie mochten
ontvangen, daardoor laten jullie zien dat het
bezorgen van de Belboei op prijs gesteld wordt.
Wij zullen ook in 2013 weer ons uiterste best
doen om de Belboei op tijd en goed te bezorgen.
Dineke, Rita, Ytje

Huishoudbeurs
in de Rai Amsterdam

Heerlijk shoppen in de Bazaar
(Zwarte Markt) te Beverwijk

donderdag 21 februari 2013
(inclusief entree en vervoer)

Zaterdag 30 maart 2013
(inclusief entree en vervoer)

Voor € 34,00 per persoon!!!

Voor € 30,00 per persoon!!!

De reis vindt plaats bij minimale deelname
Inlichtingen en reserveren bij:
van 20 personen. Opstappen mogelijk
Taxi & Touringcar
in Makkum, Bolsward, Sneek, Workum,
van der Bles / Koudum Tours
Koudum, It Finkeboskje, Balk en Lemmer.
Tel. 0515 - 232 222
www.taxivanderbles.nl
info@taxivanderbles.nl
www.koudumtours.nl
info@koudumtours.nl

